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هقدمة

شرورمنبالالهونعوذودسنغفره،إلبهونئوبونسئعينه،نحمدهدله،الحمد)ن

وليالهئجدفلنيضللومنله،مضلفلاالالهبهدمنأعمالنا،سيئاتومنانفسنا،

مرشدا.

ورسوله،عبدهمحمداانوأفمهدله،شريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنوأشهد

أحمعين.وصحبهألهوعلى،عليهوسلامهاللهصلواث

بط:اها

فيعاشهاالئيالغربةتشبهشديدةبغربهْيمرالعصر،هذافيالاسلامفإن

مكة.فيالدصةبدءعندبداينه

علىوالصللبياليهوديالحهانببنكلامنوالئفافي،النكريالغزوممبطرفللَد

الأصولمنالكئبرعنوايعادهاونضطعهم،أبدائها،إفسادمنونمكنهالأمةهذه

للإسلامبنتميمدهمالكثبرأصبححنىدنباهم،بأموروشغلهموإلهائهمالأسلامبة،

فيمنشغلين،ولعبلهوفيحيانهميعيشون،والسلوكبالعتيدةلاوالهويهْ،بالاممم

.الأخرىالسرمديةوالحياةللموث،الاعدادعنوملذانهاالدنياشهوات

مخاوفمنبهيحليطلمامدركغبر،الغابفيالنائمكحالحالهمفأضحى

وأخطار.

...الأبمانيعمرهالامبئةفلوبهموأضحث

فيوئدرم!الكنبفيئعْرأنظرياث،محهردالآخراليومعئبدةوأضحث

...وواقعهمحباتهمعلىعمل!نأثبرأيلهايكونأندون،والجامعاتالمدارس

أوعمليسلوكعلطينبنيلالحظياْ،تفكيرأالموثفيتنكيرهموأضحى

وافعي...
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و!يامالمعادفانكر،وأفكارهالغربئفافهْعليهسيطرت!دبعضهماءنبل

فالمامثلوقالواالكنردائرةإلىالإسلامدائرةمنبنلكفخرجواايأجساد،

إِلآَ!هكِكُنَاؤفاوكحتاتمُوتالالفاحَفثُتاإِلأهِن"ومَا:المشركونأسلافهم

الذفرُ!)1(.

عزالالهأنإلاعلبها،الفضاءفىرغبةالأمةلهذهالأعداءيكبدهماورغم

اومنهاالنيلهؤلاءيستطيعفلا،الساعةكيامحئىالدعوةهذهبحفظتكفلفدوجل

أننافِرُون")2(.كَرِةوكلَؤنُورِهِهُتِئمؤالتهُلهِافوَاهِهنماللةِهُزلِيُطبنُواالرِيدُلنإخمادها

نجد،الأمةهذهابناءمنالكئبرونيعلهشهالذيوالضياعالفسادفبرغم

الدعاةمنالكثيرونجداطأرض،بقاعمخلالففيعظيمةإسلاميةصحوةبالمقابل

...الدبنأعداءوجهفيبقفونالذينوالعلماء

بوم...بعدبومايزداد،ومبادئهوفيمهالاسلامحقالًقإلىالعودةونجد

الذياليوموسيأنيفشيئا،شيئاويظهريتعرىبدأ!دوالشرالكنرأنودجد

رايةوسنرجع،وأهلهللحقالغلبةسئكونوعندها،للناسوكذلهزيفهفطينكشف

حديد.منعالبةخفافةالحق

فيونئبنهلئمكينهبدايةإلاوالمسلمونالإسلاميعيشهاالثيالغربهْهذهفما

الله.شاءانسبحففهالذيالكبيرللنصروئمابدا،والشعوبالأممحياة

عريبا،الاسلام"بدأ:بفولإذ،وسلمعلبهاللهصلىال!هرسولوصدق

.(r).للغرباءفطوبىبدأ،كماغربباوسيعود

42:لآولا،الحائثة8سور-

8:لآيةا،الصف6سور-

عريبا،وسيعودهريبابدأالاسلامانبيانباب6الإيمانكثاب،صحيحهفيمسلمأخرحط-

ئحقثق:(،تاريخ)بلونبيروت-العربيالتراثدارإحياء،041:رقمحليث،1/031

جمدالبا!ي.فوادمحمد
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باللهالاسثعالةبعدفررثفتد،الاسلاميةالصحوأهذهفيالمساهمهْبابومن

لعلها،موضوعيةدراسة"الكريمالفرأنفي"الاحياءموضوعدراسة،وحلعز

وتحذيرهمغلنهممنوايتاظهمACIIJفلوبوإحباء،الأمةهذهإحياءفيثممهم

أيماالطاعاتعلىوئفبلاسئعداد،خيراليوملذلكفنسئعد،الآخرةفييننظرهملما

فبال.اٍ

كلمةعلىاشتملتالئيالآباثباسنعراض،الدراسةهذهخكلمن!متو!

إليهترميومامعاليهاحسبمتعددةموضوعاتإلىر!سمتهاومرالفاتها،الإحثاء،

ألفاظها.

القلبإحياءهووما3الكريمالفرأنفي!صصههيوماالاحباءأهوفما

هيوماالقبرأفيإحياءهناكوهلبالفصاصأالنفوسإحياءهووما3بالايمان

العبادهيئةهيوماالآخره3فيوالاحباءالبعثهووماأالبرزخفيالحياةطبيعة

فيالبعتلأثباتالكربمالقرأنسافهاالئيالأدلةهيوماوالأحياء؟البعثعند

35الآخر

هذهصفحاتخصمنونافشتهاعليها،الإحهابةقدمتوغبرها،الأسئلةهذه

المنواضعة.الرسالة

التيوالصعوبالْا،البحثهذافيبنلنهالذيوالجهدالمشقةأخفيولا

حملنيمما،اخرىعلميةبموضوعات،المواضعارتباطداحبةمنخاصةواجهنها

الأصلبة.مصالرهامنالمعلوماتوأخذإلبهاالعودةعلى

والمجاهدةالمعاناةمنالمزبدأضافوأولاد،اسرةعنمسوولةكونيأنكما

الفربةظروفصعوبهْإلىبالأضافة،والمسووللاتوالأعباءالتكاليفمنوزاد

والوطن.الأهلعنوالبعد

يئيبنيأنمنهوارجووجل،عزالهعندالصعوباثهذهاحسْبانيغير
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.الثوابخيرعليها

فيوبجعله،المتواضعالجهدهذامنييثقبلانوجلعزال!هاسألواخيرا

اللهفمناصبثفإنوالمسلمبن،الإسلامبهبنفعوأنالفبامة،يومحسناتيميزان

بالضعفاتصفبشروكوني،نفسيفمنأخطأتواقونوفيقه،وجلعز

:بقولإذالشاعروصدقوالقصور،

هدربحمنيلمماواخطيأسهوبشرننياٍدفسيأبرئوما

بشر)4(إننيمقرالِقولأنمنزللبذىأولىعنرائرىولا

:الموضوعأهمية

الئالبة:النفاطفيالكربمالفرأنفيالإحياءموضوعاهميةئئضح

للحسابوإحيائهمالخلقبعثمنفيهيكونوبماالآخر،باليومالإبماناقا-

قاعدةفهوالاسلاهى،الئصورفيكبيرةأهميةله،الأعمالعلىوالمجازاة

ئدفعهئوةللنردبعطيكذلكبهوالإبمان.الاسلاميةالعفيدةعليهانفوماساسثة

العئيدة،هذهضعنثإذاأماوالعطاء.والبذلبالخيروالنهوض،الصالحللعول

وبالنالي،والدعوةبالعملالنهوضعلىفادرينبكونوافلنالأفراد،لدى

الذينأعدائهاأمامومنعئهاعزتهامنالكئيروئفقدالأمهْهذهستضعف

.الدوامعل!لهاويكبدونالدوائر،بهاينربصون

منوتحذيرهمبالابمان،القلبحباءاٍأهم!ةإلىالمسلمينمنالغافلينلتببه2-

مطبعةبالمفريزي،المحروفعليبنأحمدالديننقي1/13،المفريزبة:الخطط:انظر-

هـ،أ523،مصر-ا!نيل
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الثلبموتفيشمببتكثرتإذا،والمعاصيالذلوبفإنالذلوبفعل

وإحياء.طاعةفواتعل!يندمولامعصيةفعلعلىيحزنفلا6و!كه

لأوحتىالإيمانيةحالنهعلىللحناظالفرد،حياةفيضروريبالإيمانالئلب

سافلين.أسنلإلىبصاحلههيثردى

الهادئةالحياةلنحفيقالمجنمع،فينطبيفهوضرورةالقصاصحدأهميةبيان3-

والهدوءالأمنوتحتيقوالشفرارها،امنهاوصيانة،المسلمةللحماعة

حدافامةففىببنهم،والعدوانوالظلمالفوضىانئشارومنعلأفرادها،

عنالموتسببيدفعلكونه،الأخرىللننو!إحباءالقائلعلىالتصاص

الأمةلحباةنحقبقهذاوفيالفنل،منالفانلويمنعوالمقنول،القانلاولباء

بكاملها.

عالممنان!ثاليةمرحلةهووإنما،المطافنهابةهوليسالموثأنببان4-

أوالعذابوأنبرزخهةحباةبحياكلبرهفيالميتوأن،الآخرةعالمألىالدنبا

فمر.أوخبرمندنياهفيقدمهمالتيجةهوإنمافيهاالنعيم

،العادلوالجزاءالحسابليكوناطاجساد،إلىالآرواحلْردالساعهْفياموعند

النار.أوالجنةثمومأ

المخئلفةوالأساليبالأحياء،لمنكريالكربمالدَرأنساقهاالتيالأدلةبيان5-

الرحم،فيالجدينوإحياءبالمطر،الأرضكإحياءالقضيةهذهبهااكدالئي

وبعثوالأحلياء،للموثمصغرةصور؟إلاهيماالتيواليتظةالنوموقضية

ادلةفهذهئسعا.وازدادواسنينونسعثلاثمائةدومهمبعدالكهفأصحاب

مكابر.اومنازعلاينكرهامحسوسةواثعيةعملبة

،والإرادةوالقدرة،،الوحدانيةمنوجلعزالدصفاتبعضعلىالتأكيد6-
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وحدهنعالىاسنحفافهنوحهبالديالصفاتمنوغبرهاوالحباة،،والعلم

ونواهبه.لأوامرهوالانفبادوالاسنسلام،والطاعةللعبادة

لمحصصذكرطريقعن،للأذهانولْفريبهالاَخرة،فيالإحياءلْصوير7-

حكممنالتصصهذاعليهيشنملمابيانمعبالفعلحدثتالتيالإحثاء

.وعظات

:الموضوعاخنياراس!هالط

لمادةحبىهوالموضوعلهذااخنياريفيوالأساسالحقيفيالدافعلعلأ-

لمحضى-الذيوالديحذواحذوأنالصغرمنذرغبثيكال!فلقدالتفسير،

وعلومالئفسيرفيواثخصصوئعلبما-ثفسبراالالهكتابخدمهْفيحبانه

.القرآن

باخنيارمراديئحفيقإلىوجلّعزاللهوففنيانليكببرلشرفوإنه

وجيلعزالهوفمْنيكماالنخصصاثمنغلرهعلىالتفسيرثخصص

فيه.وللكئابةالموضوعهذالاختيار

الترأنيةالموضوعاتودراسةوثفسيرها،المَرأنبةالاَباتمعالعيشإن

ظدكا.فيعاشمنإلابلركهالاعظيمةنعمةهو،وكاملةشاملةدراسة

،الآخرةفيوالإحثاءالبعثمنكريعلىالردكيفيةمعرفةفيالملحةرغبثي2-

الحهسمانيالمعادعلىالقاطعالدليلوإكلامةالفبامة،لوموقوعهوإثبات

وفعوعملبة،وافعبةثصصخكلمنذلكعلىوجلعزاللهئدرةوإظهار

الزمن.منلفترةالحباةفارفئهامبنةلأجسادالإحياءفيها

الئرأنلنفديمضروريهْوسيلةفهوكببرة،أهمينهلهالموضوعيالنفسيرلأن3-

أبعادعرضخصمنالقرأنهذاعظمةوإبراز،منهجيةعلمبةبطربقهْ
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صلتهمويوثقعلطالمسلمينإقبالمنيزيدممالموضوعاتهجديدةومحهالات

به.

القرانكنوزأنإلاالموضوعيةالفرأنبةالدرامماتمنالعديدصدردوف

ارادلمنمفنوحاالمجالويبئى،معينهمناعئرفمهمالالكفذوحواهره

الاعنراف.

ولاطلابهناحديللّاولهلم+الكريمالفرأنفيالاحياء9موضوعلأن4-

ذكرىمنفبهلمافيهللكئابةرغبنيإلىبالإضافة،الجامعةهذهطالباث

لننسي.ونربيةوموعظة

علىيدلمماالكريمالفرأنفيكئبراورد!دومشلقائهالأحياءلفظان5-

به.العنايةووجوبأهمبنه

،والذهولبالهوليصابالعصرهذافيالاسلامبةاطأمهْإلىينظرمنلأن6-

وانحرافضياعمنيعيشونهولماأفرادها،حالمنيحدهلماالألمويعئصره

السافطة،ومبادىًالغرببقيماستبدالثرا!ثة،اسلاهثةوقيممعانيعنوبعد

ضمانرايفاظفي!للاولوبسهملعلهالموضوعهذافيأكنبأنفأحبب!.

جديد.منبالإبمانقلوبهموإحباءالمسلمين

اللهحث:فىمنهجي

وخاتمة.فصولوأربعةونمهبدذكرها-حممبقمقدمةإلىالبحثهذاكسمتا-

دراسةخصمنالكربم،القرأنفيبالإحهاءالمرادفبهببنثفقدالثميهد،أما

.الاصطلاحفيالأخياء"2بالمرادوبللثحبي"لمادةْلغويهْ

فيوفلكالكربمالفرأنفيالاحياءفصصفيهذكرتفق:!ولالأوأما

مباحث:سنة
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والمرادالصعقبعدإسرائيلبنيإحباءثصةفيهعرضت:الأولالميهحث

فيالواردةوالاسرالًبليات6صعقهمبعدبعثهممنوالمرادالصاعلَة،بأخذ

ملها.المفسرينموففوببان،الرواياتهذهبنفنيدوفمتتصنهم،

بجزءبضربه،اسرائيلبنيفئيلإحياءقصةعنفيهئحدثتالثثي:المهحث

الحياةوإعادةالطريفهْبهذهالضربببنالعلاقةوبلنث،مذبوحةبقرةمن

الإسرائبلباتبعضوذكرتمعنويا،أمحفبقباالاحياءذلككانوهلللمبت.

منها.المفسرينوموقفالفصةفيالواردة

منفراراديارهممنخرجواالذينإحياءقصةفيهعرضت:الثالثالملهحث

فيالواردةوالإسرائيلياتمل!،محهردأمواقعية!صئهمكانتوهل،الموت

علميا.تفنيداتفنيدهامعالقصةللك

خاويةوهيفريةعلىمزالذىإحياءفصةعنفيهئحدثثالرالهع:الم!هحث

وامره،بعثهثمعاممالًةاللهفأمانهابيها،الحياةإعادةفاستبعدعروشهاعلى

ونكرثلحمأ،ويكسوهاوجلعزال!هبحبهاكيفالعظامإلىينظران

والأسرائيلياتابيها،ينظرأنامرالئيبالعظامالمرادفيالمفسريناخنلاف

منها.المفسرينوموففالفصةفيالواردة

صكلبهلابراهبمالطيرإحياءفصهَعنفبهالحديثللّاولت:الخامسالم!هحث

وقعتالقصةوهل6فلكرؤيةالسلامعليهإبراهيمطلبولماذا،السلام

فيالواردةالإسرائيلياتوفكرلَاوالتدبط،التوجيهسبلهلعلىهيأمبالفعل

منها.المفسربنوموقفالقصة

السلامعلبهلعبسىالمونىإحياءمعجزةعنفبه"تحدثثس:السكالم!هحث

عيسىخصولماذا،اللهبإذنالطثنمنالطيرخلقومعجزةئعالى،اللهبإذن

وموقفذلكفيالواردةالإسرائبلياتذكرتئم،المعجزاتبهذهالسلامعليه

منها.المفسرين
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النيوالنواثداللطائفبعضبذكرالمباحثهذهمنمبحثكلخنمثوف

الفصة.مناسنخلاصهابمكن

القرأن،فيالمعدويالاحلاءعنالحديثفيهئداولثفقد!ث:اما

مبحئثن:فيون!لك

ئعويفخكلمنبالإبمان،الفلوباحثاءعنفبهتحدثت:الأولألمهحث

وأهميةلهالإيمان،القلبإحثاءمعدىوبينتواصطلاحا،لفة،والأ!مانالتلب

إحبائه.وثمراتالتلب،إحياءطرقونكرتإحثائه،

النعريفبعدوذلك،بالقصاصالننوسإحياهكيفيةفيهبينتالئثي:المهحث

نلك.فىالواردةوالآياثمشروعيئه،وحكمةوشرعا،لنةبالتصاص

ونلكالكرع،القرأنفيالموتبعدالإحياءعنفيهنحدثت!ث:

مبحئهن:في

لغةالبرزخبتعريف،البرزخفيبالإحياءالمقصودفبهبيلت:الأولالمهحث

بهذاالمرادوبليان،العدممنهيُرادلاوأنه،الموتوتعربفواصطلاحا،

عليهمالأنبياءحياةمنبدءاالبرزخفيالحياةمراثبذكرتثمالأحباء.

الكفار.حالذكرتكما6فالعصاةفالمزمنبن،فالشهداء،،السلام

وشرعا،لفةالبعثبنعربف،الآخرةفيالإحباهفيهبينتاشمي:أسحث

عننحدثتثموعابنه.البعثحكمةوبثان،الكريمالترآنفيمرالفانهوذكر

هيئةعننحدثثالنىالآياتعرضتثمببنهمايحدثوماالصورلفختي

البعث.عندالعباد

فيالإحباءعلىالقرأنبةالأللةعنفبهالحديثل!اولت:!!ءا

مباحث:أربعةفيوذلك،الآخرة

القرآنبةالآياتمننماذجفيهعرضثبالمطر،الأرضإحياء:الأولالم!حث
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النفصيل.منبشيءوللاولنها،الموضوعهذاعنثحدئثالتي

الموثئينمنالمرادفيهببنث،الرحمفيالجنينإحباءا!ي:المبحث

عرضتئمالمبث،منالحيبإخراجالمرادبينتكما،للإنسانوالحيانبن

الاسئد!كيفيةبينثئمالقرأنية،الاَياثصورتهاكماالإنسانئكوينمراحل

.الآخرةفىالأحياءعلىالرحمفيالجنينبإحباء

لغةالنومنعريففيهفكرت،النوممنبالقبامالإحياءالشالث:ْالملهحث

ثم،والوفاةالنومببنوالع!ةواصطلاحا،لغةالوفاةونعريفواصطلاحا،

الاحياءفيالواردةالآباتلحاولتثمواصطئحا،لغةوالروحبالنفسعرّفت

.والإيضاحالئفسيرمنبشيءالنوممنبالفبام

ثمقصتهممحملعنفيهئحدثت،الكهفاصحاببعثلراكح:المبحث

بيثثمالتفصبل،منبشيءقصتهمفيالواردةالقرآنيةالآباتلداولت

واللطائفالفوائدبعضذكرثثممدها،ومو!فناالقصةفيالمبهمات

فصئهم.منالمسلكبطة

لبها.اٍنوصلتالنىالنتائجأهمبذكرالبحثختم!ثم

الصحابةفكرهوما6المرادالمعنىبيانفيالتفسيركئبأمهاتعلىاعنمدت

كنبإلىالرجوعإلىبالإضافةأجمعبن،علبهمالدرضوانالصالحوالسلف

الخ....المنيروالنفسيرالمراغيوتفسبركالظكلالحديثةالتفسير

إلىألجاولمأحادبئا،منالصحيحينفيوردماعلىأساسااعئمدث

الحديثدرحةأذكرذلكوعندبهما،الحدبثوجودعدمحالةفيإلاغيرهما

وجدت.ا!نفيهالعلماءوأ!ويل

مسكوتوإسرائيلياثرواباتمنالتفسيركئبفيجاءماعلىاعئمدلم
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الآياتئفسيرمنوالتحنيرنفدبدهابابفمنذلكمنفميئاذكرتواقغها،

إلىالمممائلبعضفيرجعثبلالتنم!ر،كتبفيوردماعلىالْلْصرلم5-

منبشيءالمسانلهذهلكاولتالتيوجمرهاوالنصوف6والعفيدالففهكنب

حفه.الموضوعلنوفبةالحدثئةالعلمبةالكنبألىرجعتكما.النفصيل

الآبة،4ورالسورةاسمبنكرالبحثفيالواردةالترأنيةالآياتبنخريج!مت6-

.الآياتكنابةفيالعنماليالرسمعلىواعنمدت

أخرحيهامنإلىالأحادلثوعزوت،الشريفةالنبويةالأحاليتبتخريجفمث7-

والصفحةالحدبثورفم،والبابالكناباممموبينتالكنبأصحابمن

المسنطاع.كدرالصحاحغبرفيالمخرحةالحدبثدرحةونكرت

منللمشاهيرأنرحمولم،البحثفيذكرهمحاءممنالأعلاملبعضئرجمت8-

بهم،النعريفعنشهرئهمنفنيممن،المنسرينواشهروالنابطنالصحابهْ

اقووفانهمولدهوناريخالعلمامممذكرعلىالأعلامنرجمةفيوافنصرت

الإطالة.خوفوذلكومرلفانه،حبانهعنمختصر؟ونبذةوثد،

إلىألجأولمالفدبمة،النراجمكنبعلىالأعلامنرحمةذكرلياعنمدتكما

القديمة.الكتبفيالنرجمةوجودعدمحالةفيالاالحديثةالكثب

الطبعة،عنننصيليةبياناتانكرمرة،لأولالمرثعأوالمصلرفكرعند9-

المرجعأوالمصدرذكرإعادةوعند،وزمانهالطبعومكانالنشر،ودار

والصفحة.والجزءوالمؤلفالكتاباسمبذكراكلقي

وا!احاديثالفرآنية،للاباثيفهارسألحقثهفقدعدة:بفهارم!البحتحليتا-.
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المحئويات.وفهرس،والمراجعالمصالروفهارس،الأعلاموفهارسالنبوبة،

فمنأخطاتواقونوفدفه،الةفمناصبتنفاٍلي،نعالىالهبسرهماهذا

.والشيطاننفس!

وسلم.وصحبهألهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى
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تمهيد

حيى2/لمادةل!يةدراسةأولا:

يحيا،وحي،حياةحبي"حيي"الفعلمنمشنقمصدرهولفظْالاحياءْ

بالئشديد.حفواوللحهميعحي،فهوويحي

وحيةفحييالالهوأحياء

أحياء.والحهمعالميث،نتيضشيء:كلمنوالحى

يهئز.طريأكانما:النباتمنوالحي،ناطقمنكلمكلوألحى:

يُخيىَأدطعنى!ادبىِذَلِدَأنفم!:!الشزيلوفيحلها،حعله:وأحياءه

12أنمؤنَر،

أكط0نِساعُنم!3ؤيكسخفون:)ئعالىكلولهفم!روبهحبا،أبتاواستحياه:

،.بممنبثونهن

فهيحباهَ،نحيالنارحيتو6احيبنهاكنولكبالدفخالنارحابهت:وينلى

حية.

.النومونركبالعبادةفبهالسهراللبلوإحباء

.الحياةمننفعلهوهيالبقاء،والئحية:

.04:لآبةا،الفثامة8صورا

صالو-دارمدظور:14/211،بابنالمعروفالفضلأبيالدينلجمالالعربلممانأنظر:2

موسسة1/9164،أباد!:النيروزيعتوببنلمحمدالمحيطوالتاموس،الأولىالطلهعةبيروث،

العرقسوسى.دعيممحمد:نحقىأهـ،604الخامعط،الطبعة،بيروتالرممالة

مهديد.:تحالَيقتار!خ()بدونالهلاندار3/76r1الفراطدي:حمدبنللخليلالحن

المخزومي.

.94ة:الآياللفر؟،ممورة

بلشرهعنيت،العربيالكائبدار04،1الأطفهاني:للرافالقرأنألفاظمفرداتمعحم4

مرسشلي.ددبم:تحتيقلاحياءالحهعفرية.المرتضويةالمكنبة
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بمعنىوحباةاللهأحياء:يقالالبقاء.وهوالحياةمنأبقاكأ!طالالهوحياك

واحد.

وحهدناهااطأرض،وأحييناملئة،الجبفيفالواكما.مخصبةحيهْ:وارض

ضكصنة.النباثحبهْ

الخصب.وهوالحيافيصارواأي:القوموأحبا

إذالأرض1واحيت،خصبةوجدتهااىفأحفيتهاالأرضوأتلت

اسثخرج!.

لاالثيالأرض:الموات.ول!ْأح!فهوموانأأحهامن!الحديث!وفي

وازرعاوإحاطةمنفيهاشيءبتأثيرمباشرتهاوإحيا،هاأحد،ملكعليهايجر

6.الميتبإحياءنشبيها،ذلكونحوعمارة

الغث،منالأرضبهنحياما،الربيعوحيا،والخصبالمطروالحيا:

7.الأرضلاحيائهحبا"المطرْوسمي

يمطرواحنىأي"8،الناسيحياحنىالسمينآكل"لاعمر:حليثوفي

الخصب.سببالمطرنفاٍوبخصبوا

الصحيح،ورجالهالكبثرفيالطبرانيرواهوفال4/157،الزوائد:محمعفيالهيثميذكرْ

العربي-الكتابودار،الرياندار6الهيثمىبكرابيبنلعليالنوائد،ومنبعالزوائدمحمع

اهـ.754.المَاهرة

:أباديللنيروزالمحيطالتاموس217،-41/121:منظورلابنالعربلسانأنظر:6

3/317.:للفراهيديوالطن،1/9164

الكئ!لطائففينويبصائرA،13:الأصنالهيللزابالئرأنألفاظمنردلاثمعجم:أنظر7

الاسلاميةللشوونالأعلىالمجلس6المنحدةالعربيلأالحمهررية2/4،51:أباديللنيروز:العزيز

اللجار.علىمحمدثحقيق:هـ،1385التاهرة،-

الحلبى،بالعممينالمعروفبوسفبدراحمدالدقلشهابالألفاظأشرفتنسيرفيالحناظوعمدة

1 4،A9الأولىالطبعة،امملكبول-للنفمرالسيددار AV،الدجمم.السبدمحمد:ننحقيقام
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الالهوأحبا،سمنتحتىالعشبدوابهمفاصابتمُطروا،إذا:التوموأحثا

9.بالغبثوأحباهاالنباث،فيهااخرج:الأرض

بانبنباتمثعلقأأكانسواء،الحياةمعنىعلىيدل،اللغةفي9حيي"فلظ

يهثز...طر!أيكون

مثقدة...مشتعلةثكونبانبناراو

.والقيامالعبادةفيهبسهربانبليلاو...خصبةئكونبانبأرضبنارأو

الاسنبحاءلنظيفيكما،الحباةعلىوالحناظالبفاءمعنىعلىيللكما

والنحبة.

فأعادهشيءفطأخل!أوشيئأفقدفديكونما،شيءعلىيعيءاللفظوهذا

لبه،اٍ

جدبدمنحباوجعله،إليهالروحإعادةالمبتفإحياء

بابسأ.جافأكانأنبعدددباأخضرجعله...النباتوإحياء

ليها.اٍوالاتقادالاشنعالإعادة...الناروإحباء

زرعهاوثفأقحلتأنبعداببهاوالعمارالخصبإعادة..الأرضوإحباء

فيدورمنلهلمالفظْالحيا+والغيثالمطرعلىأطلقأنهحنىموائا،وصارات

.والناسالحيواناحياءثمومن،الأرضإحياء

ئجامعباب"،وسلمعلثهال!هصلىالنبيصفةفيجاءماكئابموطاةفيلمالدالإمامأخرجه8

مصر،-العربيالئراثإحياءدار،1667:رثمحليث2/329،والضراب":الطعامفيجاءما

تاربخ.بدونالباثي،جمدفؤادمحمدئحتيق

.1/9164:أباديللفيروزالمحيطوالثاموس4/217،مدظور:لابنالعربلسان:أنظر9
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:الاصطلاحفىالاحياءثلأليا:

اوجه:علىالكريمالفرآنفييستعمل9،ئحيالفعلمنالمشنقالحباةلفظ

ئعالى:فالحي،باثقيلومنهوالحبوان،النباتفيالموجودةالناميةالقوة!الأول

بلدةلههالنحىنعالىوقال،اهونها!ْبصالأرض!حىالئهأناعلموا"

مينأ(11.

!ممتوي!وما:تعالىقالحبواناُ،الحبوانسميوبه،الحساسةللفوةالثلألى:

أنموتر،13.نمُخيىأحيافاأئذيإِن":وتوله12،(الأمواتولاالأحياء

وقال!"ا.ثاخيتافخأكًالطاؤفن!:نعالىقال،العاقلةالعاملةللقوة:ألثالث

الشاعر:

شاديلمنحياةلاولكنحيانادينالوأسمعثلقد

فال:مناشاروإللط،الغمارتفاععنعبارة3:الرا

الأحياءمتالميتإنمابميثفاسراحماتمنليس

الرجاء!ليلبالهكاسفاكئيبايعبشمنالمبتإنما

غذاحياءب!انؤاتأالتهِمم!هيلفيلُنُلواأثذينئَخشننالاثعالى:نولهومن

ارواَحفيالكئيرهَالأخبارفيرويلمايلالذذونا،أييُرزقُون"ْر!همْ

الشهداء.

.17الاَبة:الحديد،سوراْ

.94:الآبة،النرثانممورة11

.22:لآيةا،لاطرممور!

93.:الآية،فصلتسورة

.221:الآية،الأنعامممور!1،

911.الآط:،عمرانالسورة
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والعلم،العنلهيالثيلالحياةليهاٍينوصلوذلك،الأبديةالأخرويةالحياة:الخاس

لمِادعدُنمإذأوللرْسُولِلئه"أممنطرُانعالى:وثولهنعالى:فال

الدائمة.الأخرويةالحياةبهابعنيلِحًفثِي(17!متُ!الفئني16،،!حييئم

ح!أ"هي):تعالىشأنهفيقبلإذافإنه،الباريبهايوصفالنيالحياة:السلدس

اللى.الافلكوليسالموتعليهبصحلافمعداه

!ال،الآخروالحباةالدنيا،الحباة:ضربانوالآخرالدنياباعثبارعهوالحياة

الدئياأنحَيا!!وَمَالَعالى:وفالبالآخِزة(18،الدنيَاالهخفاأايننترؤا!نعالى:

.2الددونبةا!أعراضأي91،هكا!أإِلا

إنيُحونُثُئميُميتُكُنمثُئماخياكُنمالْذ!!ؤهُؤ:تعالىفال،الخلقبمعنىالحثاةالممالع:

22.خلقكماي21،نننوز(ا،سم!

زف!نلافئيلنةِيؤآإِلىيغمعكُنمئُنم!مينُكُنمثُئميُخييكُمُاللْهُالُل)ئعالى:وثال

23.لا!طئونَ(ألئاسكثروكلكن!يهِ

ألهُإمنرَاثيلَلفيعلىكَتنئَاذلكأثل!بنئعالى:!الالبفاء.بمعنىالحياةالئامن:

ومَيظثميعأالنْام!!نَىقكلأئماالأرف!فيفَمَكاوتنم!لهِقرنَنممأئَن!صَط

24.أثميعأالئاصأاحقافَكائفاأخياها

.42:لآيةا،لألنالا6ممور71

.42:لآيةا،النحبر6سور

86.:الآطالبتر)،ممورة18

26.:الآيةالرء،سورة91

144:الاصنهانيللرابالفرأن،الناظمفرداثمععمأنظر:2ْ (- 2،Aللمممينالضاظوعمدة

2/515-514.:أباديللنيروزالثميثزنويوبصائر1،أ-4647ابجلبي:

66.:الآية،الحجسورة

ام.569،الثالثةالطبعة،القاهرة-الاستقامةمطبعة:3/234،كثيرابنالعظيمالثرأنتنسير22

.62:الاية،العانيةسورأ

.23الآيةالماندإ،سورة24
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بفاء26،أي2،....،ْالألال!أولييَاحَياةٌألنِصاص!ينعالى:)وكلَكُمْوثال

يُذَيحونَفطال!سُوةيَممُومُونَئنمبخر!نَ!لبننغفماكُنم)وإذ:ئعالىوفال

28.يسئبفونهنأي000001270نجممامحُنموَء!سْتَخفونَالئاكَلُنم

المعنىوعلىمرة،سبعينوسبعمائةومعانيهبمشثثاثهالفعلهذاوردوقد

سلةالكربمالالرآنفيورد6والحيواناللباثفيالموجودةالناميةالعوهَللحياةالأول

مرة.وعشربن

99Xالعاملةالقوةبمنعىووردمرة،وثلاثبنخمسالحساسةالقوةبمعنىد

الأخرويةالحياةوبمعنى،مرنينالغمارتفاعبمعنىوورد6مراتعشرالعافلة

.مراتخمسالباريبهابوصفالث!الحياةبمعنىووردمرنينالأبدية

ئمانالبقاءبمعنىالحباةلفظوورد،مراتأربعالخلقبمعنىوردبينما

.مرات

92.مرةسبعينمنأكئرالددياالحباةلفظوورد

.971ايأية:،البثرةسورة2ْ

،بيروت-النكردار2/1551:الطبريحهريربنلمحمد،العَرأنأيتاويلفيالبيانجامع26

هـ.أ5274

.94:الآيةالبترة،سورة

المكنب6/78،:العوزيمحمدبنعليبنالرحمنجمدالتفسيرهعلمفيالمسيرزاد28

.أم649:الأولىالطبعة،بيروت-دمفمق،والنشرللطباعةالامملامي

سهيل225،-223:البا!يجمدفرادمحمد:الكريمالقرأنلألفاظالمذ!رم!المعحمانظر:21

.أم759،الأولىالطبعة،باكستان-لاهور،!يدمي
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بلي:ماالأحباءنعربففيحاءو!د

3.فاميت"ْحيأكانمنكلإلىالحياةإعادة"الاحياء::الأول

يلي:-ماالتعريفهذاعلىويزخذ

ئمقبل،منبالحياةشِمنعكانبمنالاحياءفخص،الحياةوحهوداشترطإنهاولا:

جديد.منإليهبإعادتهاالأحياءفيكون،بالموتففدها

،والحيوانالجمادمنغيرهدونبالإدسانمخئصفهوفمموله،وعدمدصورهئثثا:

فقط.للعا!بستعملالذيفن!حرفبدليل

كإحياءالاحياء،أشكالجميععلىينطبقلاالئعريفهذافإنوبهذا

القلبإحياءأو،الرحمفيالنطفةاوإحياءبالماءالأرضوإحياء،والنبا!الحيوان

.بالقصاصوالنفسبالإيمان

إذاالنطفيةاوالترابيةفالمادة:فقالصاحبهشرحهوفد3:احيأالشيءحهعلالظس:

إلىبحناجلاإذاالحقبعَة،علىحباةذاتانهاصارتصدقالحباة،عليهاافبضت

32.حقيقةإحياءفهناك،الحياةعدمسبقإلىبلالحثيفةعلىكونسبىْ

يطلقالاحلِاءجعلبأنالسابقالتعربفعنيخللفالئعريفهذاأنوأرى

الحباةلوجوداشتراطدون،والمجازيالحفبقبمعنييهابالحياةاثصفشيءأيعلى

قبل.من

فقدها.ئمقبلمنبالحياةبئصفكانبمنالإحياءسابمَةخصبينما

،-بيروتالعلميةالكثبدار1/245،البثهتي:الحسثنبنأحمدبكرأبوالايمانشعب3ْ

زعلول.بسيوديمحمدتحت!:اهـ،041،الأولىالطبعة

دار24/52،الآلوسي:محمودالفضللأبوالثاليوالسبعالترأنتفسيرفيالمعانيروح31

ناريخ(.)بدونبيروت-العربيالتراثإبجمِاء
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ضمنداخلفهوحبأ،حعلثمعندماكانشبمءكلفإنالتعربف،علىوبناء

اشكالحمعتحتهيندرجبحبثوعمقأ،شمولأللنعريفيعطيوهذاالإحباء،مفهوم

الإحياء.

شيءوأيوالحماد،والنباثالحيوانيعمبلفقط،بالإنسانيختصلافهو

.بالحياةائصافهيملئا

فياسئعمالأواكثرالأشهرالعنىهوففدهالمنالحياةعادةاٍمعنىكانواق

أعلم.واللهشمولأ،والأكثرالأعمهوالآخرالمعنىأنإلا،اللغة

المعنببن:علىإط!هيمكن"الاحياء7فلفظهذاوعلى

فأمييت.حيأكانمخلوقكلإلىجدبدمنإعادة:الأول

لا.امبحياةسبقسواء،بالحياةمتصفأالشيءجعلالثائي:
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الأولالفصل

الإحياءقصص

الكريمالقرآنفبى
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ئمههد

الحق،لهمبببن،كافةللناسهدايةانزلهنعالىالالهكنابالكربمالفرأن

ودنباهم.دينهمفيلهمخيرهوماإلىوبهثالهم

افؤمُ...!)1(.هِيَلِئتِي!فدِ!أنثُزأنفذَا!إنْنعالى:قال

الالهلمحصهالذيالثصص،منالعديدعلىاشنملأنهاللَرأنهدايةومن

والمئعة.التسليةلمجردلاوالغطة،للعبرةعزوجل

بقولللشئة،أيمالهموللشئةللمكلنيننربيةالسابفبنثصصعرضوفي

...شاملدسئورولكنه...بللىكلاممجردليسالقرأنهذا"ان:قطبسيدالأممناذ

خاصةبصفةئضمنفقدثمومنالعملبة،للحباةدسنورأنهكماللترببة،دسنور

وبربيها،لينشئهاجاءالنيالمسلمةالحماعةعلىموحبةبصورةالبشربة،نجارب

علبهادملدنمن،الأرضفيالأيماليةالدعوةئجاربخاصةبصفهْونضمن

وئجاربها،الأنفسفيتجاربهاأجيالها،جمعفيالمسلمةلكمةزاداو!دمها،السلام

لهاننزودوهيطربقها،منببنةعلىالمسلمةالأمةئكونكي،الحياةواقعفي

المئتوع.الرصيدونلك،الضخمالزادبنلك

الإيحاء)2(.وبهذاالشوع،وبهذاالوفرةبهذهالفرأنفيالفصصجاءثمومن

وإقرارها،الدينحنائقلعرضومميلةالنصصهذامنينخذالكريمالقرأنأنكما

به،ويئعاملون،الناسيعيشهمماوالمأخوذالوالْع،منالملتزعبالدليليفرنهاحبث

نفريرفيونجاحهوحلوينه،وئأئيرهوبسره،سهولنهالفرأديللدليلبكونوبهذا

مجردمنهيرادولالذاثه،يرادلاالفرأنيفالقصصعنها،بتحدثالتيالحقائق

9:الآيةالاسراه،سورةأ-

1/61jj!طب:لسلدالقرأنظكلفي2- tV859الناسعة،الطبعةهرالشروق(el
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يوظفالكريمالفرأنولكنفيه،متحققهذالأن،النفسيةواللذةالالَصصية،المئعة

علبها")3(.والتدلبلالحقائقإفراروهيشربفة،غالِةإلىوسبلةالدَصصهذا

فصصالقرأنعرضحبثالإحباء،قصصىالكريمالقرأنفصصومن

وئقريره،البعثبقضيةالترآناهنمامعلىيدلمماأماثهم،بعدمااللهأحباهمأناس

والبعثالاحياءعلىبرهنلْدالترأنأننجدلذلكونوحبده،بالئهبالايمانلارنباطه

منالإحياء،علىالحسيةالبرهنةايأساليب،هذهبينمنوكانمتلوعهْ،بأساليب

.الحياةفارفتهاميئةلأجسادالحياةإعادةفيهائمواقعبة،فصصعرضخل!

الذين،البعثمنكريمزاعمعلىورداالمعاد،علىدلليلاخدمامنقدموقد

الف!رُفَ!ناغَائاكُئاائذا"وَفالُواالموتبعدالجسدإلىالحياةعودةينكرون

حَدِيذا!)4(.خَلْفالَم!هصُئُونَ

هدف.بلاأوغايةبلاالإنساقحياةئكونلاحتىالألهي،العدلعلىيدلالبعثاق

بتوله-البعثضرورةعلىعزوجلاللهأكدوددشك،لاوافعوهوحق،فالبعث

بالَىيفُوثُفنالتهُينصلاَايمَالِهِنمخفدَكِاللّهِ)وَأفممَمُوا-:أنكرهمنعلىردا

(.يَالَمُونَ()ْلآالئاسِأكئَرَوكلَكِنحَفامحَفهِوَتا

الاحياء:فصصفيالموتطليعة

نهائبا،موتاليس،الفرأنفيالأحياءلْصصفيللأحسادوقعالذىالموثإن

جديدمنالحباةإليهمرثحيثخاص،موتهووإنماالأجال،عندهانلَهث

لهم.فدرتالنيآحالهملبسنكملوا

دارالنلم-1/246،:الخالديصلاحد.الكزيم،القرأنفيالسابقين!صصمعانظر:3-

مأ889الأولىالطبعةلمشق،

lسورة4- 94:الآيةلإسراء،

83:الآية،النحلسورة5-
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إلبهتردلاالحياةفإنحممده،روحهوفار!ت،أجلهانثهىإذاالإنسانلأننلك

الحباةلهاللهأعادثملهائلامونامات)دساناانبنبتولمالنبامة،بومإلاحدبدمن

الدديا.في

موناولليسخاصامونافبها،الموتكانالكريمالترأنفيالمذكورةوالأمللة

رسوللتيديقال:عبداللابنحابرعنالنرمذيرواهماذلكعلىوالدليلنهائيا،

رسوليا!لتمنكسرا،أراكليماجابر،بالي:فقالومملم،علثهاللهصلىالله

بهالهلقيبماأبشركأفلا:قالودينا،عيالاونركأحد،يومكلئلأبي،اسئمئمهد،الله

واحياححاب،وراءمنإلافطأحداكلممافال:،اللهرسولبابلى:فلت!ال:،أباك

فهكفاقئلنح!لنيربياتال:أعلك،عليتمنعبدييا:فقالكفاحا،فكلمهأباك

وأنزلتكال:يرجعونْلاابيهاأنهممنىسبق!د+إنهوجلةعزالربثال،ثانية

أفوَاتا")6()7(.النهمنوِلِفِيفُلُواألَّذيي!تحنشهَنأؤلآ:الآلةهذه

إلىأرواحهموأعادالشهداءرغبةللبى،جسدهإلىميثروحإعادةاللهشاءفلو

الجنةفييسرحونلْركهمولهذاالدنبا،فيذلكبكونلاانالةسنهْولكناجسَادهم،

الساعة.فبامإلى

منيالقولسبىْفد"إنهللعبدوجلعزاللهقولفيالحديثهذامنوالشاهد

يرجعونلاالدنبا،وعالوواماتواالذينفياللهممنةهذهأي7برجعونلاإلثهاأنهم

ثانبة)8(.إل!ها

الصمورةومنباب:هالرسولصالقرأنتفسيركناب،سننهفيالنرمذي(خرثه6-

النراثدارإحياء،عريبحسنحلابتوفال45،103،5/023:رحدلأت،عمران

وأخرونشاكراحمد:نحفبق،بيروت-العربي

916:الآية،عمرانالسورة7-

3/216،الخالديصلاحد.أحداثوتحليلوفائععرضالترأنىالقصصانظر:8-

8991ايأولى،الطبعةثمدنمق،-دارالتلم
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أخفاهُنم!)9(/،ئغمُوئُواالئهُلَهُنم!نَتَالَنعالى:فولهفيقتادةعنالطبريروى

بقيهَإلىبعثهمثمعفوبة،اللهفأمانهم،الموتمنفرارهمعلىاللهمقئهم:قوله

1(.مولْهم")ْبعدبعثواماجاءتأجالهمكانتولوليستوفوها،آجالهم

)11(عطيةابنيقول.اخرىمرةللحياةرحوعهمبدليلنهائبا،موئايكنلمفموئهم

فارفثحقيقيموثأنهفصصهافيرويوماالاَية،ظاهرالموثوهذا:ذلكفي

كمرضهؤلاءفياللهجعلهبلأجالهم،بموثفلبس،كذلككانوإذا،الأرواحفبه

للبشر")12(.بحثمماحاث

بينالجمعكبفقيلافإن:فقال،المسالةهذه)13(الرازيبكرابيابنون!كر

أنمَؤتَفِيهَايَذُو!ود!!لاَوفوله:أخياهُنم()14(،ئُئمهُوتُواالفهُلَهُنما!فَالَ:تعالىقوله

243:الآية،البقرةسورة9-

2/958:للطبريالبيانأ-جامع.

مناندلسيجمس،محاربمنالمحاربيعطيةبنغالببنعبدالحقهو:عطيةابنا-ا

وأربعونال!انسنةئوفيقيه،مفسر،مائةواربعوثمانينإحدىسنةولدعرناطة،أهل

،بيروت-للملاييندارالعلم4/53،:الزركليالدبنلخيرالأعلام)انظر:،مائةوخمس

لهنمصطنى،والفنونالكنيأساميعنالظنونوكشفأم،089،الخامسةالطبعة

ام(.439،المعارفوكالةبعنايةطبع2/1613،:خليفةبحاجيالشهيرجمدالله

المجلستحتيق2/247،:الأندلسيعطهةلابنالعزيزالكئابئفسيرفيالوجيزا-المحرر2

2i،فاس-العلمي iأم

منأصله،الحنفيالرازىعبدالمحسنبنجمدالقالربنبكرأبيبنمحمدالدبنزينا-هو3

بارعاوإللَان،تحتهقصاحبالشأنعظعكانونشعمائة،وخمسيناللانسنةولد،الري

اللنهسهرفيصنف،اللغةفيإماعا،بالعربيةبصيرا،الورعفيغايه6ْ،كئيرعلومفي

وسئمائهَ،وسئينستسنةفوينةفيتولي،والشاممصرزار،والوعظواللغةوالفقه

6/55(:للزركلىالأعلام)انظر:

242:الآيةالبفرة،ا-سورة4
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الأحل،بقاءمعالعفوبة)مانةالأولىبالآيةالمرادفلدا:ا(،الأولَى!)ْانمَوفةإ!

.")16(.،..الأجلبانثهاءالامانةالثانيةوبالآبة

عندماالانسانانقررتالتيالنصوصوبينالثصص،هذهببنتعارضفلا

زل!لمحالأنمَؤتُاحَدَهُنمخاةإذأ"حَتىنعالى:كقولهالدنيا،للحياةيعودلايموث

!ملُهَا!)17(.هُؤكَلِنةإئهَاكَلأتركتبهماممالِحَااغم!لَئىازم!نِ

فىلهالمفدرأَجلهوبننهي،يموتالذيالإدسانفيالنصوصهذهمثللأن

.الكونخلقثبللهاللهكتبهالذيالأجلذلكويممثوفيالدنيا،

يستكملأنلهوقدرخاصا،موتايموتأنجماعةأولرحلاللهقدرإذاأما

القدرةلإظهاربكونالخاصالموتذلكفإن،الأزلمنذاللهقدرهالذيأجله

)18(.الموتبعدالبعثولائبات

الظاهربةالحياةنوففثخاصا،موناالقصصهذهفيالموتكانفقدوهكذا

حهدلد.منعالتثم،محددةزمديةفنرةالجعمدفي

:الإسرانيلياثمنموففي

عننروىحالثةأوفصةوهيإسرائبلية،مفردهجمعالاسرالًبليات،لفظ

يروىالذيالقصصعلىبظاهرهيدلكان-واناللنظوهذا.إسرائيليمصدر

هوماعلىويطلنونهوالحديثالتفسيرعلماءيستعملهيهودبة-مصالومنأصلا

البهودي.الفصصمنواشملاوسع

قدبمةأساطبرمنوالحدبثالنفسبرإلىنطرقماكلعلىبدلاصطلاحهمفيفهو

غبرهما.أونصرانيأويهوديمصدرإلىروايئهاأصلفيمنسوبة

65:لآيةا،الدخان6سور-51

ونصحثح:نحعَ!17،:الرازيبكرابيبنلمحمدالدلزيل،أيوأحويةأسئللأفيالعليلالنموذجا-6

مأel)9،الأولىالطبحةمصر،-وأولادهالحلهيالبابيمصطنىمطبعة6!وهيرامم

1V-أ99-.-:الآينان:للمؤمنونسورة

3/96:الخالد!صلاحد.،القرأنليللسابضَثصصمعانظر:أ-8
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بابمنفلككلعلىالإسرائيلباثلفظوالحديثالنفسيرعلماءأطلقوانما

والأباطيلالخرافاتهذهمنبروىماغالبلأنغيرهعلىاليهوديللونالئغليب

)91(.يهوديمصدرألىأصلهفيبرجع

أكلسام:ثلائةإلىوالرفضالقبولحيثمنالإسرائيلياتوتقسم

روايته.وتجوزنصدقهالقسموهذاشرعنا،فيلماموافقاجاءقسما-

إلاروابتهثجوزولانكذبه،القسموهذاشرعنا،فيلمامخالفاجاءقسم2-

بطلاق.لبيان

ولابصدلْىعليهنحكمفلافيهننوقفالفسموهذاشرعنا،عنهسكتفسم3-

المصصإلىراححذلكمنيروىماغالبلأنروايلههوثجوز،بكذب

2(.)ْوالأحكامالعقائدإلىلاوالأخبار

بابمنلااٍوروابئهعنهالمسكوثذكرجوازبعدمالقائلالرأيإلىأميلولكني

والمعرفة.والعلمالبحثفيالقرأنمدهجمعبتعارضلكونهمنه،الثحذبر

علىلليلعندناليسفبما،عنهمالئحدثإباحة"اءنشاكر:أحمدالأستاذبفول

معنىفيروايةاوقولاوجعلهالفرأن،تفسيرفيذلكوذكرشيء،كذبهولاصدقه

لأنأخر.شيءمنهااجملماتفصيلفيأوفبها،يعبنلممائعيينفيأو،الآيات

مبين،كذبهولاصدقهنعرفلاالذىهذاأنبوهممااللهكلامبجوارذلكإثباتفي

نلك")21(.منولكئابهلالهوحاشافلهأجمللماومفصل،سبحانهاللهكلاملمعنى

دارالنوفَ،1-5أ3:الذهبيحمونمحمدد.6والحنيثاللنهعميرفيالإممرائثلياث:انظرأ-9

امiAl،الثالثةالطبعةمصر،-النموذحة

45:السابقالمرحح:2-انظر0

الإسلامي-الئراثمكئبة1/15،شاكر:لأحمدكثير،ابنالحافظعنالتفسير21-عمدة

ناريخ()بدرن،الفاهرة
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عنوحهلعزالهلكئابحمايةالرايهذاإلىاميلbl:ْالذهبيالدكتورويتولس

)22(.فيهْخيرولانحتهطائللابماوالتزيدالنضول،عنوصودا،الحديثلغو

الوكلائعتفاصيلبنمكريعدىلا،العمابقينقصصيعرضعددماالكريموالقرأن

العبروتقدم،ودلالاتدروسانحويالنيالمفماهدعلىيركزوإنما،والأحداث

.والعظات

فيللنظر،السليمالعلميالبحثمدهجحولإفماراثالكريمالقرأنوفي

أنقبأتفاءمبن)نلَكَ:يوسفكصةخنامفينعالى!ولهنلكومنالسابعَين.!صص

23(.يَنكُرُونَ!أؤهُنمأفزهُنماخنىُاإِذنديهنمكُنتؤفاإلَينُوحِيهِ

إِذندقهِنمكُنتَوَفاإِنيكَنُوحِيهأنقَبأففاءمِنْ)ذَلِكَمربم:فصةفيو!وله

يختَصِمُونَ!)24(.إذلَذيهنمكُتتَؤنافر!مَيكلُلُأيفنمافلاَمَهُنمينئُون

نكنلمأننامؤداهناربخبا،نوجبهالنانقدمتدَيهِنم..(كُتث!وَمَاالحملةهذهاق

واليهودالنناصبل.هذهنعرفأينفمن!صصهم،أحداثيعبشونوهمالسابتبنمع

أحداثهميعرفونفكيفالأفوام،منسبدَمممنلدىبكودوالمالمحرفونالكاذبون

13وونائعهم

للفصصودارسباحثلكلدعوةلَدقهِنم..!كُنت)ؤقائعالى:قولهاق

والأحادبثالآياثوهيفلك،فيالصحيحةالبقبنيةالمصالرعندبتفاناللَرأني

الصحبحة)25(.

الثصديقبابمنليسوف!كرنها،،الاسرائيليةالرواباتأشهرأحهملتفقدهناومن

ونفسيروروايتها،!بولهامنالنحذيربابمنوإنماخدما،منالاَياتولْفمميربها،

منها.المشهورعلىوافنصرتن!كرها،فيانوسعلملنلكبها،وجلعزال!هكلام

302:ذهبيد.،والحديثالئفمميرفي22-الاسرانيلباث

201:الآية،بوسف23-ممورة

44الاَيهَ:،عمرانال24-ممورة

1/75:الخالديصلاحد.الترأني،التصص:25-انظر
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منكانثواقحثى،الرواياثهذهمل!علىوالمفسرينالعلماءردأوردثثم

معننفىَلابنلكوهيصدقها،علىالدليلإقامةلِمكنلاطالهأحبانا،عنهالمسكوت

الرسائل.هذهمثلفيالمطلوبةالعلمبةالمنهجبة

الفصص:عرضفيمنهحي

حسبعلىالفصصرلْبتفقدالإحياءفصصعرضفيمنهجيأما

مجملذكرثثمفيها،الواردةالآياثبذكرقصةكلوبداتالمصحففيورودها

الفرأني،اللصجوفيالبقاءعلىوحرصت!كنها،الآياتبحديثمكتفيةالقصة

عنه.الخروجوعدم

يعئمداللذانالوحيدانالمصدرانلأدهماالصحيحةالأحاديثعلىاعنمثكما

منبشيءاوردثمصحئهما،فيوالوثوقالقصصأحداثمعرفةفيعليهما

الإحباء.بموضوعثعلقلهاالنيالمسائلبعضالتفصيل

عليها،للننبيهواخنصاربايجازفصة،كلفيالواردةالاسرائيلياتاذكرثم

منها.والئحذبر

منأخذتهاوالئيمنها،نسننبطالنيواللطائفالفوائدببيانالقصةأخئمئم

أوإنسانبةأوعلمبةأودعويةأوايمانيةدروساأكانتسواءالمخلالفة،الئفسيركنب

الخ....جهاديةاوحضارية

مااهمباعتبارها،القصصللكمنمسنخرجةودروسفوائدشكلعلىصغئهاوقد

كيضوهوثليل،بسيرهووفوائدلروسمنعرضنهوما.الزمانهذافينحناحهه

الأطالة.خوفالكثيرمنهاتركثو!دفيضمن

If
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الأولألملهحث

الصضبعدإسراليلبنىإحياءقصة

فَاخَذتنُمْحَفرَةألئهَنَرَىحَنىندَنُؤفِنلَنمُومنىيَافُنُنم)وَإذنعالى:فال

)26تمئنكُرُون!نالكُنممَوئِكُنملهطبنلهفنَثُنمئُئمتَنظُرُونَ!وَأنتنمالصئاغِلأُ

القصةمعملالألل:المطلب

للهبكلمكلماذاففالوا:له،الةنكليمعلىالسئمعليهموسىإسرائيلبنوحسد

بعيوننا.جهرةنراهحنىنؤمنلنإنا35نراولانسمعهولاولايكلمنا،

لرواومابالأبصار،رؤينهطلبواحبتنعالى،باللهوحهلهمعنادهمعلىبدلوهذا

الكليمالنبيوهوالسلامعلبهموسىأنلرواومايطلقونلاما!طلبونبنلكانهم

ربهتحلىوحينمانراني()27(.)لنئعالى:لهفلربه،الىبنظرأنطلبحينما

26

27

55-56البقرأ:-سورة

محالوجلعزاللهر،يةأنإلى"الكشافْتنسيرهليالزمخشريوملمالمقزللأذ!-وتد

درالسلامعلههموسىأنعلىلليلالكلامهذا+وفي:فقال،والآخرةاللفيافيوثوعها

استجازمنوأن،محالجهةلييكونأنعلثهيحوزلامار،يةانوعرفمالتول،عليهم

حقاثقعنالكفمات)انظر:الأصاض+أوايأثممامجيملةمنحهعلهلقدالر،يلأاللهعلى

الزمخنمري:عمربنمحمودالدلجارالتاويلوحوهمناكاويلوعيوناللكزبلغوامض

(.تاريخلطرنل!فان،-بيروت،العربيدارالكناب،1/141

الدرريةأنوالصحيحالر،ية.منتعالىاللهعلىيجوزلاماطلبسببهايلعفوبةانفهين

لنله:!كربهرؤيةالسلامعليهموسىطلبغدماحئى6،الآخرفيإلالأتحصلنعالى

ومتحققة.ئابتلأفهيالآخر!فيأماالدنثا،فيرؤيتهيتحملولنيقدرلنأنهفاخبرهترالي"

كلالالآخر؟.فيواقعةوجلصاللهرريةابعلىالأحاليثوتوائرتالآياتورلتوثد

لتظرأي22-23(:الآيةالفيامة،6)سورنَاظِرَة!،زبّهَاألَىلَاضرَةةيَؤمتِذيوُجُوة:نعالى

26(:الآيةيولس،)سورةأ،ؤريَادَةٌالْحُدمننىأخممَئوايلِئنِينَتعالىةوثالربها.إلى

فعن،الجلةفىاللهإلىاللظربانهاالريادةوسلمعليهاللهصلىالكرسولوضحوثد

!قولالحهلةَالحهنةاهلدخلإذاثال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنغه،اللهرضيصهيب

الحهنة،ندخلناألموجوضا،تبثضألم:فيقولوناز!د!كمأشيثاتريدونوثعالى:نباركالله
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عليهموسىسرالكانوماصعفا،موسىوخردكاجعله.للجبلوتعالىتبارك

فعلقواوكفرا،نعنتاالرؤيةسألواوهؤلاءبه،الأيمانمعللهشوفاإلاللرؤبهْالسلام

وعناد.ثعنثسؤالسوالهمفكانجهرةل!هر،يتهمعلىبموسىالإيمان

لويثإذاالائعالىدلهوحموههميسلمونلاأنهمالسلامعليهموسىقوماثبثوهكذا

بالحممياتئمسكهموشدة!لوبهمفسوةإلىيشبروهذا،باهرةحسيةبمعجزةأعنافهم

المادياث.و

عزربهمإلىالنظرمنبيهمأحبشيئاأعطوافما،الحجابفيكشفثال:النار،منوسّحنا

وحلة

رابتكلولهوفي،أراهإنيالسلامعليهقولهباب،الإيمانكنالط،صحيحهفيمسلم)أخرجه

(181ركلمحليث،1/631نورا:

البدر-!عليليلةالقمرإلىفنظروسلمعليهاللهصلىالنبيغدكلافلى:ثربروص

لاأناستطعتمفإنرويئه،فينضامونلاالقمر،هذاترونكماربكمسترون"إنكم:ضال

ثبلربكبحمدؤسبحثرأئمفافعلوا،!وبهاوقيالدثسم!طلوعثبلصلاةعلىتفلبوا

فضلبلب،الصلاةكئابصحهحه،فيالبخاري)اخرحط"الغروبوقبلالشمع!طلوع

الطثعة،أم879،بيروث-للدشركثيرابندار952،رئمحديث1/3052:العصرصلاة

البغا(.ديبمصطفىد.ئحت!:،الثالثة

فيصر!حةالأثلةلهذهكثيرإ.القيامةبوموجلعزاللهلر،يةالمئبتةالصحثحهوالأحاليث

أنوزعمواكانيْالشويتولعليرها.إلىغهاالتحولينبغيفلا،الآخرةفيالر،يهْو!رع

جرفشناعلىملفيةدصىوهي-،الأخرةفيالرؤيةو!وعبعدم-ا!بهاحكمقدالعتل

بينالحامعالتدير)فنح".بنصيبالدافعالعلممنيحظلممنإلابهايغترلاوقوا!هار،

دارالفكر-1/87،:الشوكانيعليبنلمحمدالتنممثر،علممنوالدرايةالروايةفني

أم(.839،بيروت

تقدمكمامتعنرةفهيالدليافيأماالعَيامة،يومالحنةفيربهميرونالمؤمنينأنوالخلاصة

لأنهنرالي+(+لنالر،بلأطلبغلماالسلامعلبهلموسىوثلعزالدثال)ومهذاالآباثفي

الموملين.منذلكلهاللهفماءلمنمئحتقةلالرويةالآخر!فيأماذلد،يتحمللا

لعليهالزدادةأرادولمنموضوغا،عننخرجلاحتىالمختصرالردبهذارسأكئني

مظانه.الىبالرجوع

iI
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علىمنهمانتثامانلكوكان،بالصاعقةالمئعنتالطلبهذاعلىعوفبواو!د

فئرةالحلياةعنهمالصاعنةهذهأذهبتوثدله،ونحديهمالسلامعليهلموسىنكنببهم

علىويشكروهعليهماللهفضللبعرفواحيديدمنالحياةإليهماللهردثمالو!،من

(.)80الجليلةنعمه

الصاغة:لأخذالمراد:الثانيالمطلي

ئَنظُرُونَ!.وَأيئنمالصئاغِةُ)...ثَآخَذَتنُمُ:تعالىق!

:صعِقٌفهووصعالَاصعقاالإنسانصَعِقلغة:الصاعتةئعريففيجاء

مات،صعقا:وصعِقالشدبدة،كالهزةيسمعهصوتمنعفله،وذهب،علبهغش

.وغيرهالحرمنالإنسانيأخذالفشيمئلوالصعق

)92(.يموتأوليسمعهامنعلىفيهايغشيالصيحة:والصعقةوالصاعفة

الصاعالَةاللغةاهلبعضثال:الصاعقةثعربف!في3()ْالأصفهانيوقال

منحاصلةأشباءفهول!كروهوماوالدار،...والعذاب...الموت:اوجهثلاثةعلى

28

92

03

1/49.كثير:لابنالعظبمالعَرأنئفعمير1/928-392،:للطبريالبثانجامعالظر:

042بهعت:لأحمدالدانبياء 4 -1،Y4ام849عثدر،الثانيةالطبعة،القاهرة-دارالشروق

.211f-013/":الخالديصلاحد.القرأدي،والتصص

01/891منظور:لابنالعربلع!انالظر

المعروفالأصفهانيالقامممأبوالمفضلبنمحمدبنالحممينهوالأصنهاليالراب

يقرنكانحتىواشئهر،بغدادسكن"اصبهانهأهلمنالعلماءالحكماءمنأديب،بالراف

الفزالي.بالإمام

وال!ثينخمسمائةسلةتوفي،النشأنينننصيل،الأخلاقالأدباء،محاضرات:كتبهمن

هحرية.

4/95،:كحالةرضالعمرالمولنينومعحم2/1255:الزركلياللونلخيرالأعلام)انظر:

أم(.579النر!ي-لمشقمطبعة
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أوفقط،نارمنهايكونثمالحبو،هنالشديدالصوتهيالصاعقةفإنالصاعتة،

منها")31(.تأئيراتالأشياءوهذهواحد،شيءذانهافيوهي،موثاو،عذاب

جمهورإلبهذهبماهوالأصفهانيالراض!ذكرهالذىالمعنىوهذا

فعه،ئسببوماموئهمإلىادىماهوهنابالصاعقةالمرادأنفذكروا،المفسرين

السماءمنوفعتنارأنها:الأولأراء:ثلاطةعلىالسببذلكفيواخلالفوا

فاحرقتهم.

السماء.منجاثصيحةالثالى:

32(.صعتينأفخروابحسيسهاسمعواجنوداارسلقدوجلعزاللهأن:الثالث

بليموتولافيصعُقئصيبوفد،ويموتفيصعقالإنسانثصبب!دوالصا!ة

عليه.يغشى

عاينهأو،الانسانرأههائلأمركلهيالصاعفة!واصل:الطبريبقول

عقلذهابوإلى،وعطبه!إلىشأدهوعظيمهولهمنيصيبحثى،أصابهأو

اوزلزلةاونارااونلككانصونا،الجسمألاثبعضفقدأوفهم،وغمور

رجفا"33(.

المرادصَصما()34(مُوسَى"وَخَزئعالى:ففوله،الموتإلىدائمانؤديلافهي

افَاق""فَلَغاذلكبعدكاللأده،الموتوليسالغشيهوالسلامعلبهموسىصعقمن

3(.الغشي)ْعنبل،الموتعنتكونلاوالأفافة

833:للأصنهاليالقرأنألناظمفردات31-معجم

الطبعةبيروث،-العربيالئراثدارإحثاء7/86،:الرازيالدينلنخرالفيبمنائيح:انظر32-

النالثة

1/51للزمخف!ري:الكفماف 4 r1/87:للشوكانيالقليروضح

1/592:للطبريالبيان33-ثامع

143أية6الأعراف34-سورة

:العماديمحمدبنمحمدالسعودلأبي،الكريمالقرأنمزيياإلىالسلهمالعقلارشاد35-انظر:

/87):للشوكانيالقد!رفتح،لبنان-بيروت،العربىالتراثدارإحياء،1/351
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بعد"من:الطبري!قولمولَهم،إلىأدتفدالصاعفةهذهأنالمفسرونذكر

مانواالفومانعلىالآبةوندلأهلكنكم،النيبالصاعفةمونكمبعدمنايمونكم"

علىاللهمنعفوبةخاصاموئامونهموكان،موتهمبعدالالهأحياهمثمبالصاعتة

لهلْردلا،فماتأجلهاندمىمنلأناحالهم،بهانئهثحفيقياموتايكنولمطلب!،

9)36(.البعثيومإلاالروح

موتهمولكنيريدلمافعلىبأنهودؤمنالمطلتة،الاله!درةفينشكلاونحن

أنكماالآحول،عددهلكثهيالذيالموثعنيخئلفوهونهائثاموتابكنلمهذا

اققل!فإنعاشور:ابنالشيخيفولالقبامة،بومالخلائقبعثعنيخللفبعثهم

يومغبرفيبعدهالبعث!كونفكبف،المزاجيالنركيبالحكليتنضيالموت

الدموية،الدورةوظائفونعطبلالفلب،حركةوفوفهوالموث:كللثأالخلقإعادة

عنحصلذاواٍ...الخلقإعادةيومفيإلاحياةنعتبهلمفيها،فسادعنحصلفإذا

الحالة،لالكفيالموثحكمللجسدكانعملها،منالفلبوظائفمنعكاهرحادث

إذابالصاغةوالموت...العارضةالموانعبزوال6الحيااسبابإليهعالتانع،الرصيتبللكنه

و!دجليد،صافهواءبوصولالحيا!تعقبهقدالقلبعلىالصوتضغطثوةاراخلتاقصكان

عادةخارقكانالحادثهذاولكن!لبلة،ساعاتالعادةفيالموتهذازمنيطرل

دونويمكنالأخبار،بعضفيرويكماوليلةيوماطالقدموتهميكونانفيمكن

ه)37(.ذلك

عليهم،أعشيوإدماموئهم،إلىتؤدلمالصاعتهْأنإلى)38(بعضهمذهبوفد

الموتإلىنؤدلافالصاعقة!تشِا!مُوستى!وَخَزنعالى:بفولهذلكعلىواحنجوا

عياناالصاعقةأخذتهمفقدتتظُرُونَ""ؤأنتُنمئعالى:بقولهاستدلواكماللغشي،وإنما

،بيروت-التلمدار،الخالديصلاحد.1/235،:وتهنيبتقريب،الطبريتفسير:انظر36-

ما799الأولىالطبعة

ما969،للنشرالتودسيةالدار1/80،5:عاشورابنالطاهرمحمدللفميخوال!ويرالنحربر37-

iا/:لدوسىالمعانيروح:انظر38- Y I V1:الجوزيلابنالمسيروزاد/AY
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إليها.نظرواماأمواتاكانوافلواببها،ناظرونوهمجهارا،

تعالىاللهلأنضطف،فولوهذا:ْفقالالرأيهذاعلىالحهوزيابنردوقد

للمغشيوالإفاقه6َبعللاكمئمهنا:ولَ!"أفاق7فلماهناكفقد،الموضعينبينفرق

كانوالوأنهمعلىيدللالَدظُرُودط!"وَأنْثُنمئعالىوكولهللميث!)93(.والبعث،عليه

بهمالنازلةالصاعتةأوائلنظرواأنهمذلكمنالمرادبلليها،اٍنظرواماأموائا

"(.)ْعندهمائواالذيآخرهالا،عليهموالوافعة

الحالهوكماآذانهمعلىوضربعميقا،نوماناموافدالقوميكونانوجائز

أفكَفف!يءَاذآكِنمعَى)قضَرَلفَائعالى:يفولحيث،الكهفأصحابثصةفي

أمَدًا!)1"(.َلَ!ئُوالِمَاأخصَىالْحِزنفَنِأيلِنَالَمَلقتاهُنمئُئم!ذاسِنِينَ

كمااصغر،موئابعنبرالنوميأن،نومكمبعدمونكم"بعد"بعلتاكممنالمرادوبكون

يَ!هعَئُكُنمئُئملالئهَارِخزخئُنممَاؤيفمُلهالئيل!!توَفَّاكُمْائذِي!ؤهُوَنعالى:فولهفي

لمحهِ()42(.

منهماوالبعثالتوفيفحهعل،الموتجنسمن"والنوم:الراغبيقول

سواء*)43(.

ثدلهممنسابقا-ذكرناحمماالمفسرينجمهورإليهذهبماهووالراجح

اولوماالموتهذابكنولمآحهالهم.بهانثهتنهالًباوليسخاصاموئاماتوا

غشيانا.

منلفترةالحباةعدهموذهبت،بالصاعقةفعلامانوافدالقومأنذلكوخلاصة

فيكماالموتإلىنؤديفدالصاعفةوهذهلنا،نحددهالمالآياتلأننجهلهاالوفث

1/83:الجوزيلابنالمسير93-زاد

1/87للف!وكاني:التلا!ر4-قح0

أ-12أأية:،الكهف41-ممورة

06:أية،الأنعام42-سورة

25الثرأن:ألفاظمنردات43-معجم
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طلبعندماالسلامعلبهموسى!صةفيكماالاغماهألىنؤديوندهولاء،فصة

!لَظيراهفسوفمستقرابقيفإنالجبلالىبنظرأنوجلعزاللهفامرهالر،ية،

صَتا!)44(.مُومنىؤخزدكْاحَطَهُلِفعَه!رَيهُنَثئى

يأبعدثاكم"ثمثال:لنلكفصنهمفيكما،ويموتيصعقفدفالانسان

موثكم.بعداحثيلاكم

فيقالالذيالسلامعلطموسىفصةفيكمايموث،ولايصعق!دوالانسان

أعلم.نعالىواللهالأغماءة.منأي"أفاقفلماشأنه

بفهممنالمراد:الثالثالمطلب

نغإهِنمبنكثتَاالُئم:الإرسالأحدهما:معانيعدةلهاللغةفيالبعث

فانبعثالبعيربعثئا:نقولقاعد،أوباركإئارة:والثانيأرسلنا،:معناه4(هُوسَى")ْ

.فثارأثرنهأي

أحيبناكم.أيمَؤنِكُمْ،)46(لهصمِيطل!نمالُثمللمونىئعالىاللهمنالإحباء:والثالث

والإنبعاث)47(.النصرفعنبحبسهكانماإزالة:البعثوناوبل

الشيءإثارةالبعثأصلتعربنه:ْفيالراففال:الاصطلاحفيالبعث

كبعث:بشري:ضربانوهوبه..+عالقمااختلافبحسبربخلالفونوجيهه...

الأعبانايجاداحدهما::ضربانونلك:وإلهي،حاجةفيإنسانوبعثالبعبر

إحياء:والثانيأحد،عليهبقدرولمنعالىالباريبهوبخنصوا!أنواعوا!أجناس

...!)48(.وامثالهكعيسيأولبائهبعضبذلكخُصوفدالموئى

341:لآيةا،افلأعرا؟ممور-44

315:الآية،الأعراف45-سورة

65:الآيلأ،الهترةسورأ-64

2/117مدظور:لابنالعربلصانانظر47-

25:للأصنهاليالترأنألناظمنرداتمعجم48-الظر
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فقدنلكضوءوعلىماتواثدالقوملاءهوًأنإلىذهبواكَدالمفسرينأنبينث

إلىالروحردلْائمالزمنمنفترةمائواقدفهمبالاحياء،هناالبعثفسروا

)9،(.أجسادهم

ماتوا،قدأنهممنعبدهمحمدالشيخإلبهذهبمارضارشيدارنضىقد

فقال:،النسلكثرةهناالبعثمنالمرادبلحهديد،مناليهمتردلمالحباةولكن

أنهأي،النسلكثرةهوبالبعثالمرادأنإلى-عبدهحمحمدالإمامالأستاذ"ذهب

فياللهبارك6سيدقرضونانهموظُنوغيرهابالصاعقةالموثفيهمولمحعمابعد

الآباءبهانمتعالنيالنعمعلىالشكربحقللقبام،السابقبالبلاءالشعبليعدنسلهم

(.لها")َبكفرهمالعذاببهمحلالذين

محمدبالأماممنأئراعفلبامادبانفسبراالغبباتلنفسبرمنهمحاولةفيوذلك

الشرعليةالحفائقبعضونأولت6واسعةحريةلعتلهاأعطتالتيومدرستهعبده

(.)أْالكريمالقرأنبهاجاءالني

(.ئفسيره)2ْفيالمراغيالشيخفلكعلىوافقهوفد

مِنل!صكُنم"3ئعالى:فقوله،العلمهنابالبعثالمرادأنإلىبعضهموذهب

.()3ْجهلكمبعدمنعلمناكمأيمقظِغ!كص

94
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or

(1/531العمعود:لأبيالسلبمالعفلوإرشاد3912المللطبر!:البيانحامعانظر:

1/78للفموكاني:القديروفتح

للطباعةدارالمعرفة1/322،رضا:رشيدلمحمدالمداربئفم!يرالشهيرالحكيمالفرأننفممير

ناريخ()بدون،لبلان-بيروتوالدشر،

)بكلنام769،الثانيةالطبعةf،2/95:الذهبيحسثنمحمدد.،والمنسرونالثفسيرانظر

النشر(دار

بيررت-العربيالثراثدارإحياء1/12،:المراغيمصطفىلأحمدياغيتفسير

ناصرانتفمارات1/5،5الترطبي:أحمدبنمحمدجمداللهلأبيالئرأنلأحكامالحامع

،بثروت-العربيالتراثدارإصاءبالأوفستطبعهأعادت،ايران-طهرانخعمرو،

1/262:لدوسيالمعاليوروح(،تاريخ)بلون
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ولكن،أخرىمرةأحييواثمماتواأنهممنالحمهورليهاٍذهبماوالراحهح

محددةزمنبةلفئرةخاصأموناكانوإدماأجالهمبهلكثهينهانباموئايكنلممونهم

.I1,1حددهاالنياعمارهمليكملواإليهمالحباةاللهalaiئم

عليهاوالردال!صةفيألواردةالاسراليليات:الرابعألمطلي

بليمناختارفدالسلامعلطموسىأنعلىالاسرائبلبةالرواباتننوارد

صنعئم،مماإليهفلْوبوا،اللهإلىانطلفواو!الفالخير،الخيررحلا،سبعينإسرائيل

وطهرواونطهرواصوموا!ومكم،منوراعكمتركئممنعلىالتوبةواسألوه

عليهموسىمنفطلبواربه،لهوفتهلميقاثسيناءطورإلىبهمفخرج،ثيابكم

عليهموسىدنافلمالبه،اٍفاستجابذلكالالهفسأل،اللهكلامبسمعهمانالسلام

منموممىودداكله،الجبلئغشىحئى،الغمامعمودعلبهوفع،الجبلمنالسلام

إذاالمملامعليهموسىوكانوادخلواالفوالفومهفقالفيه،دخلحتىالغمامذلك

أنأدمبنيمنأحديسنطيعلا،ساطعنورجبهثهعلىوقعوجلّعزالالهكلمه

وقعواالغمامفيدخلواإذاحنىالفومودنابالححابدونهفضرب،ابيهينظر

موسىعنوانكشفالكلامئمفلما،وينهاهبأمرهموممىيكلموهوفسمعوهسحودا،

الرجفةفأخذئهم،جهرةاللىنرىحئىلكنؤمنلنلموممىفلَالوااليهمأ!بل،الغمام

ويدعوهربهبناشدموسىففامحميعا،فماتواأرواحهمفألالفتالصاعفة،وهي

(.)4ْارواحهماببهماللهردحنىكذلكيزلولم،ابيهويرغب

نعنمدولابها،نثقفلاعنهامسكوتإسرائبلياتمحردهوإنمانلكفيرويوما

لذلك:طلبهمسببتعيبنرفضهفيالطبرييثولثعالى.اللهكلاملْفسيرفيعلبها

حجة،بهئقوملموس!فلكقيلهمسببفيفبلمماشيءبصحةعندناخبر"ولا

لهم.فشُمفم

فيالمنئوراللر7/84،:للرازيالغثبومفاتيح1/392،:للطبرىالبيانثامعالظر:54-

أم.399،بثروت-دارالنكر3/567،:السرطياللينلح!بالمأثورالننسير
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حجة"،بهئتومبنلكخبرلاكانفإذافالوه،مابعضذلكيكونأنوجائز

اثهمموسىفومعنأخبرفدثنا،5جلاللهاقبفال:أنفيهالقولمنفالصواب

معرفةإلىحاجةولا...،جهرةاللهنرىحثىلكنؤمنلنموسىباله:!الوا

.(نلك")َقيلإلىلمالداعيالسبب

بذلكفدعاأنبباءبجعلهماناللهدعواأنهمروىمنعلىكثيرابنورد

سوىنبيموسىزمانفيبعرفلاإذجداغربب"وهذا:فقالدعوئهاللهواجاب

(.نون")6ْبنيوشعثمهارون

فيجاءمافيكفبناذلك،علىيدلأيدينا،بينصحيحخبريوجدلاداموما

فيه.ريبلاالذيالحقفهو،الكريمالفرآن

وفواندلطانف:الخامسالمطلي

وماديةحسكثافةمنعليههيومااليهودبة،الطبيعةالحادئةهذهلناأ-تُظهر

ئغيرلاكلها،الإلهيةوالثعمالكثيرةوالاَيات،الغيبمساربعنواحنجابفكر،

نلكمعثظلوالئى،بالمحسوسإلانؤمنلاالني،الفاسيةالطببعةلالكمن

بانيوحيمماواللككيل،العذابوقعنحتإلاش!ثحيبولاوثماحل،تجالل

إفسادافطرنهمافسدتفدالطاغيةفرعونحكمنحتقضوهاالنيالاذولفنرة

والذيالطوبل،الطغيانينشئهالذيالذلمن6للفطرإفساداأشدوليسعميقا،

منالمعروففيهاويغرسمقوماتها،ويحلل،البشريةالنفسفضالًلبحطم

حينولَبطرا،السوطغهابرفعحينوتمرداالحهلاد،سوطتحثالعبيدطباع

كلفيهيوهكذاإسرائيلكانثوهكذا،والقوةالنعمةمنشيءلهايئاح

)57(.زمان

1/392:للطبريالبيانمع554-

1/59كئثر:لابنالعظيمالئرأن56-لثسير

1/72.)بئصرف(:قطبلسيدالترأنظصفي57-انظر:
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ونمردهاورخاونهاانحرافهافيالعجيبةالبهودبةالدفسلةلناببنت2-كما

وعصيالهمأبائهمبجرائمالمدينةيهودال!هينكرالاَباثهذهففيوعصيالها،

أوشاهدوهالوبحبثلهم،اللهلاباتومشا!نهممعابننهمكثرةمعلألببانهم

وصدصلفوسهمواطمانت6صدررهملأْطجت،غيرهمأ!واممنهاللشاهد

وحجحهعليهمونعمةلهماللهأياثفابلوالئدأخر،شأنلليهودلكنفلوبهم،

...السلامعلبهموس!علىبالنمردإليهموبراهثنه

أدهمالدلبللثعطبهمالسلامعلبهموسىمعأسلالهمبجرائمالمديدةيهودالالهوإخبار

وسلمعليهالدصلىمحمداكذبواإذاوأنهمالظالمينأبائهممنخبراليسوا

في،وأسلافهمأبائهممل!هذافيفهمالالهرسولانهيقبنهممعنبوئه،وجحدوا

بعدتارة،السلامعليهمومسنبيهمعلىونوثبهماخرىمرةدينهمعنارثدادهم

.()8ْعليهمألائهوسبوغعندهماللهبلاهعظيممعاخرى

كانواالذيناليهودإلىفيهالخطابووجه6القصصهذاعلبناالفرأن!صإنما3-

منبهاللهيبلوهاماكلأنواعئبار،الأمةوحدةمعنىلببان،الثنزبلعصرفي

موجودلمعنىيكونإنماوالنتمالدعممنبهيحاريهاوما،والسيئاتالحسنات

الناسلبعلمبه،وكْعكانه،للسابقكانبمامنهااللاحق!خاطبأنيسوغفيها،

فردكليعتبر،متكافلةالأممثكونأنالإنسانيالاحتماعفيتعالىالالهسنلأأن

بهالعقوبهْوقوعويتوقعبشقائهم،وشقاءهالأفراد،سائربسعادةسعادئهأنمنها

لاَفِئتَة"ؤائفوانعالى:ثالكماهويواقعهالمواق،الأمةفيالذلوبفاثمتإذا

المعراجهوالأممفيالئكافلوهذا(ظصئة!)9ْمِتكُنمظَفمُواافذِ!نئُصِدبَن

للشر،والمقاومةالخبرعلىالثعاونعلىالأمةيحمللأنهلر!يها،الأعظم

6(.)ْالأممبينالسبقفصبفئحوز

1/231-232:الخالديصلاحد.وئهنيب،لكريبالطبريلنهسيرانظر58-

52:الآية،الألفال95-سورة

1/121:المراعيوتنممثر1/322رض!ا:رشثدلمحمدالحكيمالمَرأنننسير6-الظر:5

http://www.al-maktabeh.com



الثثميالم!حث

اسرأليللنيئنيلاحياء!صة

ئالُواكَرَةنَذن!حُواالقنامُرُكُنمالفةإنلقؤمِهِمُوسنى!الَ)وَإِذنعالى:فال

نتايُ!ئنرَب!ننَااذعُفالُو)أنعَاهبى!هِنَألمحنَانْل!اللْهأصُذُفَدَهُزُؤااتَتخِذُتا

م!نفطواثَيكَلهَنن!انؤلاَبِنزقابىفنلأ6!قَرَأِئهَا!للأِئهُئَلَقِىمَا

صَنرَاءُلقزةإنْفا!ئُولُأئهُفلآنؤلُفانانتايُ!فنرَب!لَتااذعُ!فوانُؤقرُون!

محَيئَانَئنالَةأنبَئرَإِنبيَنانتَايُهَيِّنزب!ننااذبمُالئطبرينَ!تَالُوانَممُزلَوئُهَاقا!غ

وَلاَالأزفىنُثِيرُذَلُوؤلاَكًرَةًإِئفا!تُولُإِنهُفالَنمُقدُون!الئهُنناءَإِل!وَإئا

كَال!واؤمافَذَ!حُوهالهِانحيحِنتَالاَنَ!الُوانِيهَايفييةَلاهُمعئمةأنحزثَنَ!منفِي

نَننُمُونَهـ!نَاكُتنُنمفامُخربخؤالئة!هَافَذازأتُنمتنشاضًتُنمؤإِذيَتطُونَ!

نَفولظ!)61(.نطْكُنمءَايَثِ!ؤيُرِيكُنمأنفؤشَالئهُيُخييكَذَبدَل!ضبهَاافنر!وهُ

القصةهثمل:الأولالمطلي

وفعتإذ،ا!لامعلبهموس!زمنفيحدثثفصةعنالآياتهذهتحدثت

صاربحهثالئل!،فيوئدافعوا،النائليُعرفولم،إسرائيلبنيفيثئلجريمة

ببلهم،ليحكمالسلامعليهموسىإلىالأمرفرفعواالقال!بانهالآخربنهمبعضهم

طبيعةولكنمواصفانها،لهمبحددولمبقرةبذبحبأمرهمانموسىإلىاللهفأوحى

عمرلهميبلهنأنموممىمنفطلبوا،مباشرةالأمرنلكلتفذأنابتالجدليةاليهود

لمولكنهمالعمر،منوسطةهيبلكببرةولاصغبرةلبسثإنها:ففال،البقرةهذه

إنهالهم:فف!لونها،لهميبينانالسلامعليهموسىمنطلبوابلبذلكيكئفوا

وصنئهاحالهاعنببانمزيدمنهطلبواثم،الناظريننسرلونهافافعصنراء

سقياوالأرضحرثعلىمدربهْولامذللةغيربفرةالهالهم:فالَالوعملها،

67-73.:الآياث،اللفرة61-ممورة
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فنبحوهابالحقجئثالأنقالوا:فمىء.يشوبهالااللونخالصةتكونوان،الزرع

الميلَة،البترةمنجزءابأخذواانالسلامعلبهموسىأمرهمثمبنعلون.كادواوما

قالاله.عنوأخبرجدبدمنالحياةجسدهفيفدبتالقنبل،جسدبهاويضربوا

الئيامة)62(.يومالمونىإحياءعلىوجلعزالةقدرةعلىمحسوسدلبلهذاوفي

أللفرةذبحس!يليانناخيرمنالحكيمةالثلأس:المطلي

ذكراخرقدوجلّعزّال!هأننجدالآياث،معنىعلىالو!وفخلكلمن

إسرائثللبنيالأمربتوجيهابتدأتحيثالبفرة،بنبحا!أمرمنوالحكمةالسبب

الحكمةذكراخرتثممواصناثها،فيالنفصيلوطلبهمئعنتهمبينتثم،البقرةبذبح

بقئله.للاخرمنهمواحدكلوانهاممنهملرجلفئلهموهوالآمر،ذلكمن

ونتلبةللنوبيختكرارهوبعضهماليهذهبكماالئأخبر،هذامنوالحكمة

كانتاواق،التقريعمنبنوعمستقلةمنهماواحدةكلثصنان،فهائانللنقربع.

الامنثالإلىالمسارعةوئركالاستهزاءعلىللالَريعهمفالأولىمنحدتين،منصلتبن

الآبةمنبنبعهوما،المحرمةاللفسثنلعل!للثفريعوالثالية،ذلكينبعوما

عكسهعمللولأدهالفنبلذكرعلىالبفرةبذبحالأمر!صة!دمثوإنما،العظيمة

(.%التعربع)3تثلبةليالغرضولذهبواحدةقصةلكانت

للبحثفكرهواستئارةالسامعئشويقهيذلكمنالعلةأنالىالبعضوذهب

البحثعلىلهوأبعثالسامعئشويقلىاٍادعىالأسلوبؤهذافقد:،السببعن

موسىبينالجدلمنكانمابحكايهْوالمفاجأةالبثرةذبحفيالسببمعرفةعن

أ-7/41127:للرازيالغيبومناتبحا/:للط!ريالبيانثامع:انظر62-

YI-(-أ/:كثيرلابنالعظعالترأنوتنسير1/895051-:للشوكانيالئدثروفنح A(

1/185:لدومميالمعاليوروح

1/1:للزمخفمر!الكثمافالظر:63- 2 Y،7/123:للرازيالغيبمنانثح

1/285:لدوسيالمعانيروح1/41،1السعود:لأبيالممليمالعتلإرشاد
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علىالسامعفيحرص،تخفىفدبقرةتذبحبأنأمّهاللهأمرفيالحكمةنفاٍوفومه،

الوفائعبحسبالكلامشسبىْفيالمؤرخينلَرئببلايراعيالكريموالكتابطلبها،

ويسدوحي،القلببمجامعويأخذ،اللبيستثيرالذيالطربقعلىالكلاملنسقنماواٍ

الحدبث!)64(.حولهيدوربماالسامعشغف

فيالفنيالعرضأساليبمنأسلوبهذاأنإلىفطبسيدالأستاذوذهب

واخيرا:ْفلوالشملع،والاسنجابةالطاعةمدىاخنبارهيمنهوالحكمةالفرأن،

نحنفإذانبد،ها،القصبرةالقصةهذه،السهاقمعولتاسفهالأداءجملإلىنجيء

بأمرلماذاالقصةعرضمبدافينعرفلادحن،وراءهمانعرفلامجهولامام

هذاوفي6(،يعرفوا)ْلمذاكإذإسرائيلبنيأنكمابقرةيذبحواأنإسرائيلبنيالله

بينالمَصةعرضفيالحوارئنابعثموالنسللم.والاستجابةالطاعهْلمدىاختبار

انهمحبنعلىوربهموسىبيندارماليثبتينقطعالحوارنرىفلاو!ومهموس!

بالحواب،إليهميعودثمبسألهفكانربه،بسألانمنهيطلبونمرةكلفيكانوا

هوالسكوتهذااق،أجابهربهأنولاربه،سألأنهيفوللاالفصةسياقولكن

بنويزاولهاالنياللجاجهْطريقفينكونأنبجوزلاالثياللهبعظمةاللالًق

انثفاضإسراثيل-بنوبهابوغت-كماالخائمةفيالمباغتهْإلىتنتهيثمإممرائبل

منفيهالبسمذبوحهْبكماءبفرةحسدبعضمنضربةعلىناطتا،مبعوئاالميت

حباة.مادةولاحباة

قصةفي،الموضوعيةالسياقبحكمةالئعبيريالأداءحماليلئفيئمومن

الجمبل")66(.الفرأنيالفصصمنفصبرة

أعلم.والله.ومحنملحائزالمنسرونفكرهماأنوأرى

.41-2ا114/:المراعيتفسير4-6

يعرفوالمأنهمالمرادولثسالتالد،ومعرفة6البقرنبحبينالعملأيعرفوالمانهم65-المقصود

التالد.لمعرفهْبنلكأمرهماللهانيعرفونكانوابل6،بقربنالحلهمال!هأمرمنالعلة

1/08.:!طيلممدالترأنظكل66-في
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للممامطنوتفمويقاللتقريعوتشيهْالتوبيخفي6زيادالسبببيانأخر!دوحهذعزفالله

ذلك.معر!ةعلىليحرصوالأفهامهمواستئارة

لدبهم.والشملموالاستجابةالطاعةمدىلاخنبارفالكبباناخركما

القصةعرضفيالكريمالقرأنامماليبمنأسلوب،وذاكهذاإلىبالإضافةوهو

الئعبيريالأداءحهماليلتاليبحبتأننا،نطبسيدقالكماالفنيالئصوبربطريتة

الموضوعبة.السباقبحكمة

وإعادةميثلعزءالضرلهالهينالعلاقةالئالث:المطلي

للميتالحياة

أنمعللمبثالحياةلتعودذبحها،بعدالبترةببعضالضربفائدةما:ثيلاق

أخرأشيئائكنولمبقرةكانثولماذاابتداةأيحببهأنعلىثالرالة

العمليالدليللإقامةوسيلةهووإنما!لذاتهيرادلاالبئرةذبحبأننلكعلىوبجاب

"وبضعةفطب:سبديفولالمونى.إحباءعلىوجذعزاللهفدرةعلىالمحسوس

قدرةولاحياةالبضعةهذهفيومافنبل،جسدإلىالحباةبهاتردذبيحجسدمن

بعرفلاالنيال!هفدرةعنلهمنكشف،ظاهرةوسيلةمحردهيإنماالاحباء،على

فيطربقئهاولاكنهها،يدركونولاأثارهابشاهدونفهمئعمل،كيفالبشر

*)67(.العمل

فدبربفدرةإلامبنبنجسدينمنالحياةننولدأنالمعقولغبرمنإنهأحل،

امربماؤليعلم:الزمخشرييقولالاحياء.هذافيوالأخيرالأولالمسببهوعلينم

،الأسبابلاالمسببهوالمؤثرأنعفيبه،الحيا!وحصولبالمبث،الميثمسمن

.I()8حباةمنهمانئولدأنبعالرلأالحسمينفيالحاصلينالمونبنلأن

1/85ثطب:لسيدالترأنظكل67-ني

1/73.:للزمخشريالكشاف68-
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وتعالى،ئباركالالهقدرةعلىوتأكيداوالحيلةللشبهةدفالاذلكفيانكما

فيه*رالفائدة:الرازييقول،والحيلةالسحرمنبضربأحياهإنهقائللايقولوحت!

عليهموسىانيوهمانلملحدبجوزكانفقدأبعد،الحيلةوعنأؤكد،الحجةلنكون

منبفطعةلضربعندماحبيذااٍفإنه،والحيلةالسحرمنبضربأحياهإنماالسلام

الذيالحسدمنإلبهاننقلبشيءيحيلمانهفيالشبهةاننفت،المذبوحةالبقرة

به")96(.ضرب

ولكيلاللثهمهَ،ننياهويضربهاولمبالضربامرهملْدأنهنجدهذالأحل

.الشعوذةأوللسحرينسب

أمعنويأمحفيفيالاحياءذلكهل:الرابعالمطلي

الإشارةاسموامنحمَيقيإحياءهوالفصةهذهفيالإحياءأنالمفسرونذكر

الإحياءنلكمل!أي،الميتالجسدإلىالحياةإعادةمنشاهدوهماإلىيرجعولنلك"

المرادأنإلىرضارلئميدمحمدذهببيدماالتيامة.بومالموثىاللهيحييالعجبب

الاسنبتاء،هناومعناهالحتيقي،وليسالمعنويالاحياءهوالمنكورالإحباءمن

وسيلةكان-البثرةببعضالقدبل-ضربالعملذلكأن!لمنامماؤالظاهرففال:

بعرفولمبلد!ربالقئيلوجدإذاالئانل،فياللتازععندالدماءفيللفصلعندهم

الشريعةفيلنلكزسمماوفعلبدهغسلفمنعلره،منالحانيليعرف،قائله

هذاعلىالموئىإحياءومعنى.الجنايةعلطثبئثيفعللمومن،الدممنبريء

يأ،النفسللكفئلفىالخلافبسببتسفكلأنعرضةكانتالثيالدماءحفظ

فك!ئ!احقاهَا"وَفننعالى:فولهحدعلىالاحياءوهذا.الأحكامهذهبمل!يحييها

منويز!ل،الخصوماتفيبهايفصلبماأيثِه!"ؤ!رِيكُنم7(،خمِيفا")ْالئاسَأخفا

.7/251:للرازىالغيب96-مفائيح

23:الآبة،المائدة6ممور0-7
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والعداواث")71(.النثنأممباب

الآياثعليهتدللمامخالفأنهكماالمنسرون،ابيهذهبلمامخالفهذاومذهلهه

الكريمة:

نعجبواالقالر،لمعرفهْبقرةينبحواأنالسلامعلطموسىمنهمطلبفعندماأ-

كانولوهُزُؤا")اتتخِنُتافتالوا:التائلومعرفةالبترةذبحببنالعم!من

ئعحهلهواولمانلك،!الوالماالقائلومعرفةالدماءفيللفصلعندهموممبلةنلك

ولونهاعمرهاومعرفهْمواصفاتهاتفصثلفيثعنثواولماالنبح،أمرمن

وعملها.

الأمريقبلوالمأنهمعلىيدلل!فحَ!"جئتَالاَنَ!تلأُوانعالى:فولهانكما2-

بينهمسائداكانولوللنو،عرفوهوإنما،ثبلمنيعرفوهلميألهم،بسهولة

مرة.أولمن!مرلخضعوا

بحدوثالاستشهادعلىيدلأنمَؤئر"الفهُيُحنى!كَذلِذنعالى:ثولهأنكما3-

شيئابكنلمولو9ئلكالإلنمارةاسميرجععلبه،ومحسوسمعروفشيء

القنبلإحياءأنعلىبللمماالاشارةباسمإليهأشارلمالهمومحسومماواثعبا

الاسنبقاء.بمعنىمعنوىإحياةهووليس،بالفعلحدثفد

عليهاالردو!ثانالقصةفيالواردةالاسراليليات:الخامسالمطلي

القائلانفنكروا،القصةهذهفيإممرائيليةرواياتعدةالمفسرينبعضذكر

هذافأرادجمبلة،حسناءابلةولهجدا،عنيعملهوكان،إسرائيلبنيمنشاب

ابنئه،وينزوجمالهبرثحنىفقلالهنلك،رفضعمهولكنيتزوجهاأنالاثماب

عليهموسىإلىالأمررفعواولما!ائله،أنهوادعى،منهمرثلبابعلىووضعه

عنسألوهفلماعملهاأولونهااولعمرهاتحدبددونبفرةيذبحواأنأمرهمالسلام

.المواصفاتبهذهبقرةعنببحئونفذهبوامواصفاتها،بذكراجابهمهذا،

/1351رضا:رلفمثدلمحمدالحكيمالقرأن71-لتعمير
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فقيرلشابكاتأنهافذكرواابضا،إسرائبلبةرواياثالبقرةللكفيوردوقد

هذهاخذواثمعلبها،وساوموهبيعها،عليهفعرضواوامهبابيهباراوكانوبتبم،

وهلالجزءهذاتعيينفيالروايا!واخلالفثمنها،جزءاوأخذواوذبحوهاالبقرة

الذنب،أمالكنفثن،ببنالنيالبضعةأمالفخذ،أم،الغضروفيليالذيالعظمكان

وفال:،الحياةلهفعادتبه،القتيلفضربوا،الرواياتمنذلكعيرإلى،اللسانأم

ومننلك،علىلهعقوبةالميراثمنالشابفحرمماث.ئمأخيابنفلانقلالني

قط)72(.فالربورتلمالبومنلك

عنمنهاشيءبصحلملأنهالرواياثهذهالمفسربنبعضرفضوفد

والظاهراخثلاف،فيهاالسباقات"وهذهكثير:ابنقالوسلمعليهاللهصلىالرسول

ولاتصدقلاولكننقلهايجوزمماوهي،إسرائيلبنيكئبمنمأخوذةأنها

ا)73(.اأعلمواللهعنلدا.الحقواف!ماإلاعللها،بعتمدلافلهذا،نكذب

يأالبعض"هذااِبَضبهَا!:اضزِبُوهُ)فَمنُتانعالى:لفولهتفسيرهعندوقال

فو.كائنبهالعادةوخرقبهحاصلةفالمعجزةالبفرة،هذهأعضاءهنكانشىء

الدينأمرفيعلثناتعودفائدةلنانعبينهفيكانفلوايأمر،نفسفيمطناكان

المعصومعنصحيحطربقمنيجىًولمأبهمهولكدهلنا،ئعالىالالهلببنهوالدنيا،

ابهمه")74(.كمانبهمهفنحن،بيانه

والصواب...الفتبلبهضربالذيالبعضفيالعلماءاخلالف"ودد:الطبريوفال

ولا،المضروبليحياالبفرةببعضالقتبلبضربواأنلثا،5جلالالهأمرهميقالأن

ا-1/86918:للسررطيالمنئوروالدر1/337،36-.:للطبريالبيانحهامعانظر:72-

11أ-.1/80كثير:لابنالعظعالقرأنولدممير1/99،للاثمركاني:القديروفئح

1/99-201:الحوزيلابنالمسيروزادا.1/13العمعود:لأبيالسليملعتلوارشاد

9أ-ه1/85:لدوسىالمعاليوروح

1/011:العظيمالترأن73-دتسير

1/211:العظهمالترأن7-تنعمير4
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أنالقومامرالتيأبعاضهاأيعلىححة،بهتقومخبرولاالآيهْ،فيدلالةتوجد

أنوجاثزالفخذهوبهيضربواأنامرواالذيبكونانوحالًزبه،القنيلبضربوا

بأ!الجهليضرولاأبعاضها،مننلكعيرأو،الكتفغضروفاوالذنلي،يكون

ببعضالقتثلضربواقدالفومبأنالاقرارمعبه،العلميدفعولا،القنيلضربوانلك

7(.7)ْاللهفاحياهذبحها،بعدالبقرة

فيفائدةلا)ذكانبعضأيبالبعضالمرادأنؤالظاهرا!وسي:وظل

.(+)76صحيحدفلبهيردولمنعل!نه

!صصهذافيرويؤ!دالمرولات:هذهبعضاوردأنبعدالشوكانيوقال

)77(.فائدةكثيربهابنعلقلامخللنة

وردلماموافقامدهاجاءفما،الحقاهلموقفالرواياتهذهأمامنقففنحن

عنهضربنافبهماعنهمسكونافيهاحاءومابصحنهجزمناوالسنةالكتابفي

.فائدةكبيربهيتعلقلابأدهوجزمناصفحا،

ولطلألففواندألسادس:المطلب

العمليالدلبلونتعالمونىإحباءعلىوحذعزاللهفدرةالتصةهذهلناتظهرا-

ممانهمبعدالمونىيحبيفكنلكالدنيافيالقئيلهذاال!هأحيافكماذلك،على

القبامة)78(.بوم

يحصلفلممعحزانهمنومعجزةإوجلعزاللهآياتمنأيهْئعَدمالقصةهذه

ربانبة.معحزةطربقعنإلامتلحم!طعةمنبضربةحياميتبعثأن

كنرمنعلبههموماالبهود،لننىالجدليةالطبيعةالقصلأهذهلدابينث2-

1/063:للطبريالبيان75-ثامع

1/191:لدوسيالمعاني76-روح

1/99الطَثر:77-قح

1/97قطب:لسيدالدرأنظكلفي،/1145:المراعيئفعمثر78-فظر:
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نحذيرهذاوفي.وفسوقونمردودس،وكلد،ولجاجةوالدواءوئكذبب،

)97(.حذوهمالحذوأواليهودبأخلاقالتخلقمنللمؤمنين

طريالَهَعلىخدهامنننعرففاطعةحفيفةلنافلمثفدالبقرةفصةان3-

وتعرفناينفعنا،مامنهالنسئخلصطويلاأمامهافنقفالمفاوضاثفياليهود

فنبنقنونفهم،معهموالتعاملاليهودمواجهةفيالناجحةالطريقةعلى

الجهودمنالكثيريضبعوالأنمسئعدونوهم6والنحايلوالتملصالنهرب

لأنهم،ومراتمراتبدأواحيثمنبعودواوأنالمفاوضاتفيوالأوقات

همبل،وقراراتبنتائجوالخروجفيها،الحقوإظهارالقضيةبحلبهتمونلا

فيخصومهميبتىحنى،غامضةوإبقائهاوئاخبرها،تعطيلهاعلىحريصون

.وفراغضياع

اليهوداحئلفعندمانلكعلىدليلأكبرلهوفلسطينفيالآناليهوديفعلهما

فىطالبهم242،ر"قرارالدوليالأمنمجلساتخذ67،عامالغرببةالضفة

وفهموهالفرار،هذاعلىئحابلوااليهودولكنالعرببة،الأراضيمنبالانسحاب

معلساقولمحالوا،ومضنيةوشافةطويلةمفاوضاتمعهموجرتيهوثيا،فهما

الانسحابوإنما،الحربفيالمحلالةالأراضيكلمنبالانعمحاببطالبنالاالأمن

منيدسحبونهلمناوضاثإلىيحناجالأراضيهذهونحديدمحلالة،أراضمن

حسبمحثلةأرضمنينسحبوناوالعربيالمنهومحسبالمحللةالأراضي

المفاوضاثفيقرنربعمناكثرالمسالةهذهعلىمرقدوهاالبهود!ط.المفهوم

.الشأنهذافيعمليةنئيحةعنالآنحنىتسفرولم

إلايطمنجيبواولنالمناوضاثفيوالتحايل،المراوغاتفنيحيدونفاليهود

8(.الفوةأْصوتهوواحدلصوت

1/08-81.:قطبلعمثدالترأنظل!فيانظر:97-

5A:1/251-253.:الخالديصلاحد.النرأن،فيالسابقين!صصمع-انظر
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بنيفيقتيلباولللهسأنهمعالوا!عةهذهفيالفائلكشفمنالحكمةاق

بلِنهم،وهوالمفنولدمبضيعلاحثى،السلامعلبهلموسىإكرامهيإسرائيل

نبثهم.صلىْفيطفمكوا

ثالاليحالبكشفوجذعزاللهارادةئعلتتؤإنماعانمور)81(:ابنيفول

أنالسلامعلثهلموسىإكرامااطأمم،فيدمبأولليسثمهأنمعالقئيل،هذا

دو!سيمالا،ومسمعمنهوبمرأى،أظهرهمبينهموهو،!ومهفيدمبضع

إظهارهمفيالمكبدةودبروا4السلامعلطموسىاسئغفالالقائلونقصد

بفينهالضعفأمة،فيالدمهذانعالىالةيظهرلمفلو،بدمهالمطالبة

فكان،كافربنفبنقلبواصدثه،فيفمكايزلدهمممافلكولكانبرسولها،

)82(.ئضلْلئلابالأمةورحمةلموسىكرامةالدمهذاإظهار

وأنكاملا،التزامابهانلثزموأنوحلعزالالهأوامربإطاعةنسارعانعلينا

عندإلايئحالْقلاوهذاوالئتنيذ،والرضىالتناعللذةكلهكياننانشارك

حاولناإذاأماونفماط.بحيوبةاللكفيذفيوالمباشرةالأداءفيالمممارعهْ

والرضى،تضعفوالهمةئفنرالرغبةفإنوالنحابلوالنملصالنهرب

سّفبذاكانلللتفيذ،اضطرنامافإذاالمشاركة6لذتفعْدوالحواس،يزولوالنبول

.(يَنعلُويظ!)83فكُواوَمَا)فَذَلهَحُوهَاجامداألباوأداةمبناباردا

يجديلافيهاالبحثلأنالهامشيهْ،والمعمائلالثانوبةبالأمورالانشغالعدم

والجهد.للوفامضيعهْولأنهاولايننع،

،الأحكامفيالنشديدإلىيؤديالسؤالفيوالإلحاف،الدينفيالللطعإن

Al-

AY-

-83

أفمرافدقيبعاشور،بنمحمدبنالتالرجمدبنالشانليمحمدبنالطاهرمحمد!

تونسفيأهـتولي272النئياأهـثم267تونسليالفضاءوليعلمائها،وكبيرتونس

7/43:للزركلىالأعلام)انظرأهـ.284ممنة

1165/واللكوير:النحرير

2ه1/254-ه:الخالديصلاحد.،القرأنفيالعمابقينثصصمع
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غيرمنالامنثالالىدسارعوأنالأمور،فيالنشددنئركانفعليناثمومن

)84(.سؤالوكثرةئفئيش

نممُؤفُنملَكُنمتُفذإل!أننيَاءَعَطتَش!والاَءَامئواأئذِ!نَأيْهَا)بَائعالى:يفول

غوزوَالئهُغهَاالئهُغَالَكُنمتُ!ذفتُزةانُيئَز"حِينكهَائاننفواوَإل!

8(.حالِيثم!)ْ

صلىاللهرممول"خطلدا:فالانهعدهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمروى

رحل:فقالفحجوا،الحجعلهكماللهفرضفد:الناسأبها:فقالوسلمعلبهال!ه

اللهصلىالالهرسولفقالثلانا،فالهاحنىفسكت3اللهرسولياعامكلْأ

نركنكم،ماذروديقال:ثماسنطعنم،ولمالوجبثنعمقلتلو:وسلمعليه

أمرثكمفإذاأنببائهم،فيواخثلافهمسؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما

فدعوهْ)86(.شيءعننجتكموإذااستطعنممامنهفأئو)بشيء

اعدىلِعرفأنراممناق:ْففالثtpامنإشاريةفالْدةالببضاويذكر

هيالثي،نفسهلهقرةيذبحأنفطريقهالحقيئي،الموثإماننهفيالساعيعدوه

وكانتالكبر،ضعفبلحئهاولمالصبا،شرهعنهازالحينالشهوية،فوئه

سمةلادنسها،منمسلمةالددبا،طلبفيمذللةغيرالمنظر،رائعةمعجبة

و!عربطيبةحياةبهافيحيا،نفسهإلىأثرهيثصلبحيث6قبائحهامنبها

والعدال")87(.الثداررمنوالوهمالعقلبينماوبرتفع،الحاليدكشفبهعما

-84

-85

Al-

-87

امه989الثالية،الطبعةدارالسلام،1/161،حو!:لعمطدالتفسيرفيالأساس:انظر

.1/141:غياثمرونفعمير

.101:الآية6،الماندسورة

حليث2/759،العمر":في6مرالحج.فرضباب،الحجكتاب،صحيحهفيمسلمأخرثه

.1337رقم:

دارالفكر1/0،34البثضاوي:عمربنعبداللهالدينلناصرالتأدلاوأسرارال!لّزيلأنوار

حسولة.جمدالتالرالشثخ:تضى،لبلان-بيروثوالتوريع،للنشر
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ألئاكالم!حث

ديارهممنخرحوراالذينإحياءقصة

فَالَ!فنؤتِحَذَرَألُوثؤهُنم!يَاليهنمبنخزحُواالًذِينَإلَىنَز!أننمنعالى:ق!

لاَالئاسِأفتزولَكنالثاسِظىَنَضللَذُوألئهَإِنأخياهُنمثُثممُونُواألفهُلَهُمُ

نئنثرُلنَ!)88(.

التصةهعملالألل:المطلي

هلعحالةفيوأوطانهمديارهمنركواقومفصة،الآياتهذهلناقصت

بهم-سبحلوباءمنأو،سيهاجمهم!ومنخوفاالخروجهذاكانحممواءوجزع

رجيلمونةفماتواموثوااللهلهمفتالشيئا،الموتمنوهلعهمخوفهمعنهمبغنفلم

لاأنهوليعلمواليعنبروالأحسادهم،الحباةوأعادأحياهمثمومشثئنه،ال!هبأمرواحد،

لنفعهمفلم6وحدهاللهبيدوالموتالحياةأنولبعلموا،وقضائهاللهحكممنمنر

فيالاله!دوهووإنماالحباة،اسنرجاعفيحهداببن!لواولمالموتانفاءفيالجهد

الحالين.

اللهأحباهمفقدأولئكأما،قاطبةالناسعلىكببرفضلالحادثةهذهوفي

هداهمفقدفصلْهمم!معواالنينوأما،بالسعادةفينوزوا،علبهمجرىبماليعئبروا

اكثرهمولكنليفدكروه،الجميععلىئنضلهورغموالاستبصار،الاعنبارمسلكإلى

)98(.يفمكرونلا

AA-342:أية،ةالبتر!سور

1/8!2كئير:لابنالعظيمالترأنوتفسثر1/0912:للزمخشريالكشاف98-انظر:

1/238السعود:لأبيالسليمالعقلوارشاد
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مثلأمجردأمواقعةالقصةهلالثلألي:المطللي

منزمنفيحدثتددوانهاواهعية،فصةالفصةهذهأنالمنسرونفكر

ديارهم.ولْعلن،القومهولاءوتعييننطينه،فياخللفواواق،الآزمان

أننصحالقصةهذهبأنالفولفيشبخهونابعرضا،رشيدمحمدالشبخوخالف

ملرفيالفصةهذهنكونأنبشثرط!ولا:فقالوا!عية،وليستئمئبلبةفصةتكون

فيملالهاشأنمنأنيراداذالئمثيلية،الالَصصفيملالهبصحبلواقعهْالئعبيرهذا

")09(.بالعينينمرلًيكانهحثىمعلومابكونانوضوحه

مثل)19(.هذااق:قالانهعطاءعنرويبماذلكعلىواستدل

أدلة:ليةكحهمحىاسندلكما

لاالحنبقي،المجازيمعناهمابحسبالآيةفيوالحباةالموتئفسبرإلىذهب:الأول

أولئكموتفمعدى...منهمالعدوبإمكانأمانهمأيمُوئُوا!أللْهُلَهُمً"الَتَالَففال:

لاصارثحتىأمئهماممنقكلوأزالفونهم،فأفنىبهم،نكلالعدوانهو،القوم

فيتعالىاللهرحمةمنأنفلك،اليهمالاسنفكلعودهوحياتهمومعنىأمة،ئعد

دنسمنلهاعرضلمالنفوسهمومطهرالهم،نأديبابكونأن،الناسيصيبالبلاء

والفشوالخوفالجبنعاقبهْبسوءالقومأولئكال!هأشعرالذمبمة،الأخلاق

لهمعادتحنىرابطنهم،وولتواكلمنهم،فجمعوامرارنها،منأذاقهمبما،والئخاذل

إلىفيهاكالواالثيالعبوديهْذلمنخرجواانإلىوكثروا،فاغتروافوية،وحدثهم

2.ومونهاالأممحياةمعنىلهذاالاسنقل!عز

الأشخاصفيالشريفةالمعنويةألحالةعلىالحياةأطلققدالفرأناءنالئائي:

آهدَ!وافذِينَالمَاأ!ائعالى:فولهفيكما6مقابلهاعلىالموتواطلق،والأمم

2/457.رضا:رشيدمحمدالحكمالقرأن59-تنممير

A.92/1كثير:لابنالعظبمالترأن19-تفسير
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فنئاكَلن"اؤفن:تعالىونولهيخيكُنم!)29(،لِفادَعَدُنمإذأوجملزسُولِلِئهِاسئَيمُوا

دبخَلإبمننم!الظئمَاتِنِيممكُهُفمَنالئامبىفِيبِهِننائبينُوزالَهُوَحَطنَافَلخيظهُ

بتفا")39(.

بالناء،اللبارمنالخروجعلىبالموثالأمرعلف!دوثلْعزاللهإنالثدث:

الدالةبثمبإحيائهمالاخبارعطنهوإلىالعدو،منبالنراراله!اتصالعلىالدالة

وذهابهبهاوكوعهبعدالبلاءبعلةشعرتذااٍالأملألأن،وتأخرهنلكتراخيعلى

طويل.زمنفيالافاتماتداركلهاينيسرلافإنهباممتفدما،

فال:إذكنابهومناللهسنةمنعلمكمايتكررلاالطبيعيالموتاقلراكع:

)49(.الأونرأننؤتةاِلأأنمَؤتَمهَاالايَذُولُونَ

ايرادفيالفائدةوان،الطاعونمنهربواأنهممنقالوهماصحةفرضناولو

الباقينبانإحيائهممنهذاعلىالمرادفبكون،الموتمنمنرلاأنهبيانقصنهم

الاَيةتكونأنلبصحعزبزة،حيةبهمالأمةوكالتوكنروافلكبعدلتاسلوامنهم

بحبينا،ثمنقل!أنلآجلبالتتال،يأمرنالانعالىواللهبه،مرنبطةبعدها،لمانمهيدا

9(.الدنبا)ْالحباةهذهفيمونهمبعدمدافلرمنيبعتأنبمعنى

:وجوه!ةمنرضارشيدن!كرهماعلىويرد

لاإذالمجازيللمعدىوالذهابظاهرهعناللنظصرفإلىبناحاجةلا:الأول

ونمكنالشعوببموتالموتلللسلِرهناضرورةفلانلك،إلىندعوضرورة

ومكاننها.فونهالاممنعادنهابحبانهاوالحباةمنها،العدو

العدو،منبالفراراله!اتصالعلىالدالةبالناءالعطفمنذكرهماافالي:

لمالفصةهذهأنعلىيدللاوناخره،إحبانهمنراخيعلىالداللأبثموالعطف

42ط:iاالأظل،ة!سو-29

Y122بة:االألعام39-سورة

65الآيلأ:،الدخان9-سورة4

2/45864-هرضا:رشيدلمحمدالحكعالقرأنتفسيرالظر:59-

http://www.al-maktabeh.com



بعدهنمجاتالئيالأمهْإحياءبإحيائهمالمرادوأنملر،مجردوأنهاثحث،

قونها.واسنعادةباسنفدها

أنعلىليدلبالفاءعطفإنمااا:فقالبالفاء،العطففائدةأبوالسعودذكرودد

ثموأوحاه،زمانواسرعوادناه،وقثأقربفي،واحدةنفسكمبتهَكانتإماتتهم

ثمفمانواأي،المقاميستدعيهمقدرعلىمعطوفةوهيأحباهم!تمبقولهعطف

")69(.ذكرهعنالاسئغناءعلىللدلالةحذفوإنماأحداهم،

فمَؤثَ!يهَايَذُودُنَ"لآ:قولهبدليلبئكررلاالطبيعيالموتانفولهأماالئالث:

موتاكانموتهملأنالمالَامهذافىيردلاالاعئراضفهذاالأُو!ر،)79(،فمَؤتَةَإِلأ

روىالتبامهَ،بوملااٍاخرىمرةللحياةيعودلاالمليَ!اننهائيا،موثاوليسخاصا

ئمعفوبةاللهفأماتهم،الموتمنفرارهمعلىالالهمالَتهم:ْفولهفتادةعنالطبري

89(."أموتهمبعدبعئواماجا!تأجالهمكانتولوليسئوفوها،أحالهمبفيةإلىبعثهم

كبففبلفإن:فقال،مسائلهفيالمسألةهذها!راز!طبكرأبيبنمحمدأوردوفد

مهَا"لأيَذُوئُونَوفولهأخيَاهُنم!ئئمفونُوااللْهُنهُنم"فَفَالَ:نعالىفولهببنالجمع

الأجل،بفاءمعالعقوبةإمائةالأولىبا!يةالمرادفلناالأو!،،أفمَؤنَةَإِ!الْمَؤتَ

عليهموسىفصةفيثعالىقولهونظيره،الأجلبانتهاءالإماتهْالثانيةوبالآية

عئوبة...")99(.إماتةكانتلأنهاقؤتِئنم!،لهَصمِنل!قتَاكُنم)ئُمَّ:السلام

حفبفيموتوهوالآيةظاهرالموت"وهذاهولاء:موتفيعطيةابنفال

فيالالهجعلهبلاجالهم،بموتفلبسكنلككانوإذاالأجساد،الأرواحفلطفارقت

1(.للبشر")َيحدثمماحادثكمرضءهؤلا

1/238لأبوالسعود:السلعالعقلإرنماد69-انظر:

65:الأية،الدخانسورأ7-9

2/958:للطبرىالبيان89-ثامع

701:الرازيبكرأبيبنلمحمدال!زيلأىوأثوبةأسئلةفيالعليل9!-النموذج

2/247علثة:لابنالوحيزالمحرر-)..

07

http://www.al-maktabeh.com



القصةهذهأنعطاءمرادفلعلمئل،هذابأنعطاءعنرو!بمااستدلاله!يع:

بدلبل6لمَعلمالحادثةهذهأنلاهؤلأء،حالمنالنعحهب!يالملرمحهرىئعري

)1ْ1(.الآخرةفيالجسماليالمعادوقوععلىاسئدل!كئيرابنان

وقعتالقصةهذهأنعلى،الأدلةمنبعددرضارشيدمحمداستدلولئد

منلأنجديدمنالحياةلهمردثئمماتواقدالنومبانالتولمنتحنباالمئلموفع

موناكانمونهمأنعنغفلهلادريوماالنبامة،يومإلاالحثاةلهئردلاماث

13بنلكالئوليربدلاأنهأمخاصا

فاللتاسلوا،بانهمالبافبنحباءاٍفسرففدالفصةوفوعصحةفرضوعلى

أنهملا،عزيزةحيةبهمالأمةوكانتكثرواثماعمارهموانئهثمانواقدأنهم

أجالهم.لثسثوفواعادوا

،عبدهمحمدبشيخهالمنائرةالخاصةعقلبنهمعبننقعنهمالموتنفيهاق

أخبرتالنيالآياتونأويلوالغببيات،المعجزاتدطاقتضيقإلىنميلفعفلينه

بعضيصرفانهكماوالعتليةالماديةبالأمورالفيبياثوننسبرخاصانأوبلاغها

يبدوفيماوذلكالئشبيهأوالمجازناحيهْإلىبهاويعدلظواهرهاعنالئرأنألفاظ

حفيقته)1ْ2(.علىأجريلوومستغربامستبعدا

عههاوالردالتصةفيالواردةالاسرأيبليات:الثالثالمطللي

دبارهم،منخرجواالذبنهؤلاءنعببنفي،الاسرائيليةالرواياتمنالعدبدورد

وفبل،داوردانلهايفالفربةفيواسطجهةكانتأمةوأنهمكانوا،دبارأيومن

إسرائيل.بنيزماقفيبلدةاهلهمو!لأنرعات،أهلهم

إنهمفقيلدبارهم،يتركونهؤلاءحعلالذيالسببإلىالرواياثهذهنعرضتكما

ملكهمانوقيلالحم!،منوفبل،الطاعونمنهربواوقيلالوباء،منهربوا

1/892كثير:لابنالعظعالترانتفسيرأ-10

2/583الذطي:حسينلمحمدوالمنعمرونالننسثرالظر:أ-20
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وهربوا.أنفسهمعلىفخافواالجهادعلىحملهم

كانواأنهمفرويكبيرا،اختلافاذلكفىواخلالفث،عددهمذكرإلىئعرضتكما

،سبعونوقيلألفااربعونوقيلالفا.وثلاثونبضعوقبلثمانبهْ،وفبل،ألافأربعة

ا(+ذلك)3ْغيروفيلنسعونوقيل

جانبيه،بينمافملأواافبحوادفينزلواهربواعندماالقومهرلاءانوثفبد

بهمفصاحا،أعلاهمنوالآخر،الواديأسفلمناحدهماملكينابيهمألالهفأرسل

ونمزفواوفنوا،جدوانعليهموبني،حظائرإلىحبزوائمفمائوا،واحدةصيحهْ

حزفيل،لهيقالإسرائبل،بنيانبياءمننبيبهممر6الدهرعلبهممرفلماوتفرقوا،

البالية،العظامأيتها:يقولانوامرهذلك،إلىفاجابه،يديهعلىيحييهمأنالالهفسأل

امرهثمبعض،إلىبعضهاجسدكلعظامفاجئمعتئجثمعي،أنيأمركاللهإن

امرهئمنلك،فكانوجلداوعصبالحمانكنسيأنيأمركاللهاق،العظامأينهافنادى

كانتالذيالحسدإلىروحكلنرحيعيأنيأمرك)لالهاقالأرواحأينهافنادى

1(.")4ْينظروناحياءفقاموا،تعمره

فعلكمابطلانهاعلىبعضهمونبهالرواياث،هذهالمفسربنأكثررفضوقد

وقاءغعودألفثمعوانهالاثنلاف،منمأخوذ"ألوفهأنإلىالمفعمرينبعضذ!أ-30

محدهمبثاق"!وف!منالمراديكونأنرثحواولكل!الطول!،مولالنيكانواأنهموالمعنى

أما،بحالهماغبارمزادياند،عليمةكثر!وهمعليهمالموثورودأنففالوا::نلكوعللوا

وجهأنفياخئلاف،وبينهمكورودهفهوومحبلأاشلافبين!قومعلىالموتورود

لأبيالمحيطوالبحر8/163،:للرازيالغيبمنائثح)الظر:،يختلفولايتغيرلاالاغبار

(ام839،الثاليةالطبعة،بثروت-النكردار،2052/:الأندلسحيان

أنأي6الكثرعنتعبيرهذاوفيالعددفيألوفاكاتواأدهم"ألوف+منالمرادأنوأرى

يدفعانوالتعاضدالكئر؟أنالناشاحوالفيالمعروفانرعمالمرتغهمتدفعلمكثرنم

بهمالدارادهماغهمبدفعلمولكنهالدنيا،فيالأذى

8/5162:للرازيالفيبومفاتيح1/9912كثير:لابنالعظيمالترأنلقسبرانظر:أ-40

1/74147-4:للسيوطيالمدثوروالدر2/586.955-:للطبريالبهانوجامع
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انالآيهْمناللازموإدماا!أسانيدلثنكلهالمَصص"وهذا:يقولحيث،عطيةابن

والنوقيف،اللكبيهعبار؟فيإخباراوسلمعليهالالهصلىمحمدنبيهأخبرئعالىالاله

أحثاهمئمنعالىالالهفاماثهمالموتمنفراراديارهممنخرجواالبشرمنقومعن

لخوفمعنىفلا،عيرهبيدلااللهبيدهيإنماالاماتةانبعدهمخلفومنهملبروا

1(.8)َمغنرلاغثرارولاخائف

الممكنمنإذببدها،ئعارضلالأنهأبوحهان،اللهألىصحئهاعلمفوضكما

هؤلاء،حالمنوالعظةالعبرةأخذهوالفصةمنوالهثفالغابةلأنببنها،الجمع

القصصهذهفيوالنقصوالزيادةالاخنلافكئر"و!دبعضها:أوردانبعدفقال

منخرجواالذبنعبنأنإلاالنصص،هذهببننعارضفلاذلك،بصحهْأعلموالله

سبللعلىفصةكلذكرتأنفيجوزوالاغبر،لاالفصةفيذكرمنهمديارهم

الحمى،منوناس،الطاعونمنوناسالجهاد،منناسيفرأنيمللّعلاإذ،المثال

الإمانةأنجمبعاولبعلموا،بعدهميأتيمنويعئبر،بذلكلبعدبروالِحيهمثمفيمبئهم

انها،بحليلةفطنيغئرولامقدر،شيءمنيخافأنينبغيفلا،اللهبيدوالاحياء

1(.")6ْاللهشاءممالتجيه

المرادلأنالرواباث،هذهمل!فيالخوضمنثطبسيدالأسناذامتعكما

أنأحبالا1:فقالوئفصيلانها،احداثهالااليهنهدفومامغزاهاهوالقصةمن

حذرألوفوهمديارهممنخرجواالذينهؤلاءعنالناويلاتلْبهفينذهب

بيانابربداللهكانفلوخرجوازمانأيوفيأكانواأرضأيوفي3هممن6الموث

يرادوعظةعبرةهذهإنماالترأنفيالمحددالفصصبجيءكما،لبينعنهم

هنايزيدلاوالأزمانالأماكنولْحديدوأزمانها،وأَماكنهاأحداثهائرادولامغزاها

ومغزاها)1ْ7(.التصةعبرةعلىفمبئا

2/246:عليةلابنالوجيزالمحررا-50

2/025:حثانلأبيالمحيطالبحرا-60

1/264الثرأن:ظصفي-701
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ولاعندها،نئوقفأنالتمهيد-فيتالَدم-كماالإسرائيلياتهذهتجاهفواحهبنا

علبهاللهصلىاللهرسولعنصحبححديثفيهايردلممابها،ناخذولانقبلها

مافيهددخلأولئميلًا،علثهدزبدأندونعلبناالقرأنفصهبمانكنفيوان،وسلم

لابه،الجهلأوهذاومعرفة،والحكمةالعبرةموضععنلانبثعدحنىمنه،ليس

.عبرةمنفثهاماعلىشبئايزيدولاشيء،فيالفصةمغزىعلىبؤثر

ولطانففواند:الرالهعألمطللط

الالهسببلفيالجهادعل!المرمنبنحثالفصةهذهمنالأساسيةالعبرةاقأ-

وحدهبيدهوالاحياءالامانةلأنالأعداء،قئالعلىوالصبر،علبهوالمواظبة

ولقاءالجهادمنوالهربالقئالمنالفرارانوبيان،خلقهدون،سبحانه

أحداينجيلاوالدورالمنازلفيوالاخنباءالحصونفىوالنحصنا!اعداء،

أولئكبننعلمكماحضرهإذاالموثعنهبدفعولا،جاههذااٍاللهقضاءمن

ظنواحديدةمواضعإلىديارهممنوخرجواأوطالهممنهربوالماالهاربين

فمائوا.اللهأمرفاناهمالموتمنوالنجاهَالسلاهةفبها

الغنىفيأيضاالأمرمردأنببنثأنهالوجدنااللاحفةالآباثندبرناولو

لهااللهفدرإذابالقنالئذهبلاالحباةأنفكما6وجلعزاللهإلىوالففر

ولا،الموتمنفزعفلاكد!لككانوإذا،بالانفاقلايذهبالمالكنلكالبفاء،

فيالمومنونفليجاهدوإذن.اللىإلىالرحعهْعنمحبدولاالفقرمنخوف

وأنمعدودةأنفاممهمانوليسنيقدواوالأموالالأرواحوليفدمواال!ه،سبيل

أنفأولىمفرمدهينفعولمبدمنهيكنلمإذاالموتوأن،مقدرةأرزالمحهم

)1ْ8(.اللهسببلفييكون

بعدنزلما-البقرة-السورةهذهأياتمنأنعلمناإذاجلياذلكويثضح

1/1264كطب:لعميدالعَرأنظكلوفي2/0955:للطبريالبيانثامع:انظرا-80

.1592/:للزمخف!ريوالكئماف
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وكانمكة،لفنحنمهيداالحد!بثةصلحمدةفينزلماأيانهاومنا(.9ْالهحرإ

السملمبنالسورةفأمرت،ومنعةوثوةكثرةفيحولهاومامكةفيالمشركون

ويُشححالحيهاد،فىيُرغبماالأنباءمنعليهموفصث،الالهسبيلفيبالحهاد

اللهسبيلليالجهادعلىنحربضهذاوفيئدر،منحنربمدعلاوأنه،عليه

ئحريض.أيما

الفثامةيومالجسمانيوالمعادالإحباءوفوععلىفاطعثليلالحالثةهذهفي

منخرجواالذبنهولاءأثسادإلىالحباةأعادفكماعئلا،ممكلةوأنها

الخلقأجسادإلىالحباةيعبدفكنلكالزمنمنفنرةفار!نهاأنبعد،ديارهم

-أيعليهدلهمإذ،للبعثالمنكربنعلىاحنجاجهذاوفي6الفيامةيومكافة

الاخرةالنشأةووقوعإمكانهإلىونبههمالدديا،فيالموئىبإحياء-البعث

11(.)ْالخلائقلجمع

أخباربعضبذكرحنيتثم،الأحكاممنالعديدعلىالسابقةالآياتاشئملت

منلمزيدهالأحكامبعدالقصصذكرفيالئرأنعادةعلىوهذاالسابقين

وهذاوالاَئار،الوفائعهذهتضمنتهبماالسامعبنثبلمنوالاعنبارالعظة

والانقياد.الخضوعمنمزبدعلىوببعثهموالعداد،التمردئركعلىيحملهم

اللهسبيلفيالقتالحكمعنئتحثبأياتأنبعثفدالآياتهذهكانثولما

كانلنلكالإسلامبةبالأمهَيتعلقعامامرفيحكمانوهماالمالبنلوحكم

فيزيادةهولاءبفصةسبقتئمفمن6تنكيراوأعظمنأئيراأشداطأسلوب

ببيانالاَياتهذهجاكاوبذلكالاعنبار،علىالحملفيومبالغةالبصبرة

وأ!وى)111(.أفعلوأسلوباجلى

901

011

111

ا!أولى،الطبعة،بيروت-دارالجيل1/28،:للعميوطيالترأنعلومفيالالتان:انظر-

الحرسناني.فارسعصامنحق!:أم،899

1/892كئثر:لابنالعظعالترأنتفسيرانظر:-

:للرازيالفيبومفاتهح2/5454رضا:رشيدلمحمدالحكمالترأنتفسيرالظر:-

75

http://www.al-maktabeh.com



الظاهرةواسبابهماوالحياةالموثلتصورنصحيحاالآباتهذهلناقدمث4-

إلىوالاطمئنانوتدبيرهالدقدوةالىفيهماالأمرورد،المضمرةوحقيقئهما

جزع،ولاهلعدونوالواحباتالتكالبفحملفيوالمضيفيهما،اللهفدر

بمدانولاحياةيزبدانلاوالهلعالفزعأنكمالابجديالموتمنالحذرلأن

قضاء.يردانولااجلا

يهبحينالحالمبنفيمتفضلوهوأخذها،وهوالحياةواهبهواللهإن

الاسنرداد،وخلفالهبةخلفكامنةالكبرىالإلهيةوالحكمةبسترد،وحبن

الأخذفيمدحفقعليهمالالهفضلوأن،وذاكهذافيمتحققةالنا!ومصلحة

سواء.والمنح

منههبةاللهبلهدالحياةوأن،حياةيحفظلاوالفزعقضاء،يردلاالهلعداموما

الجبناء)112(.أعيننامثفلاإذن...الأحباءمنحهدبلا

الهحاءاث-منفيهاوماالآيالْاعنحديثه-إثر!طبسيدالأسثاذنكر5-

ترَ"لَنمفئال:اء،&.افيفديحهمالمنفثهاوماالآياتفىالفنيالئصوير

الئعبيرنيا!أنغؤث!حَذزألُوثؤهُنم؟يَارِهِنممِيظخَرَحُوائذِينَالَى

"الم:ءأثلِمنِانهاثانَئرسمهاسئعراضاالصفوفولهذهالألوفلهذهاسئعراضا

رسمنهكماالاسنعراضهذاالمخيلةأمامليرسمكانماأخرئعببروأيئر"

المخنار.موضعهمافيالعاديتانالكلمنانهانان

مشيدإلىالذعر،منالمللفثةالموث،منالحنرةالمولنة،الألوفهشهدومن

الثجمعهذاوكلالحذرهذاكل"موثوا"كلمةخصومن،لحظةفيالمطبقالمو!

فيذلكليلاهي2،فوتواواحدةكلمةفيهباءذهبتكلها...المحاولةهذهوكل

النصلوسرعةالفضاء،صرامةبلنيكما،المنهجوضلكةالمحاولةعبثالحس

,7/,A

1/264تطب:لعميدالعَرأنظكلفيا-12

76

http://www.al-maktabeh.com



الموتزمانالمالكةالقدرةنهااٍ...للوسيلةنفصيلبلاهكذااحياهم"تم،اللهعند

نشاءماإلابكونولاإرادةلهانردلاالعباد،لفمؤونفيالمئصرفة،الحياةوزمام

.الحياةومشهدالموثمفمهدعلىالمناسبالظليلئيالتعبيروهذا...

الرزقذكرحاءفلما...وإطلاقللروحوثبضوإحياءإمائةمفمهدفيونحن

وإطلا!ا،الروحفبضمعالحركةفيتلاسئاموَي!فطٌ!يَقْ!ضُ)وَالفهُالنعبثركان

2Y)13واخثصاركنلكالهجازفي

الرابعالملحث

قرايةعلىمرألذيإحياءقصة

أئىكللأعُرُوشِقامحَىخاوِءيةؤهِنقزقيمحَىمَزقفذ!"اؤنعالى:قال

يَؤفالَبطِتُفلألَيئتكنموَلَلنقَهُ!عَاآمِانةَالفهُفامَانهُمَؤنهَابَطاللْةفذِهِيخيِى

وَلظُرْيَشمئةننمؤيفنرَالهِذطعَامِآإنىلَالظُزآغابنلأَن!ن!تب!فلأيَؤآلضىَأؤ

تعْناتنسُوهَاثُئمنُناثزُهَاقتتفطامإِلَيؤألظُزلِلئاسِأيةوكلِنَغطَأحِمَلرِكَاِى

فَلبيز!)"11(.شَيءكُذعَىالئهَانأفيُوَلَلَهُفَنثائَنق

الالصةمعمل:الأولالمطلي

أنبعدفريةعلىمر،إسرائيلبنيمنرحيلقصةالآياتهذهعلينائقص

فوقفاهلها،منوخليثوسقوفها،حدرانهاوسفطثوالدمار،الخرابأصابها

لهفدَالفُهَذِ؟يُحفي)اثىفالَال:،العظيمةالعمارةبعدأمرهاإلثهلافهمامئفكرا

منحرىمافيهاجرىبعدماويعمرهاالقريهَهذهاللهبحبيكيفأيمَؤئهَا!

1/265:القرأنظكلفيأ-13

9ء2:الآية8،البترسور!114-
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خارقبعثوهذاا(،اوأحباه)ْاللهبعئهثمعاممائةالهفاماثهودئور،ودمارخراب

بعضأويوما+لبثث:فقاللبثهاالئيالمدةعنفسألالحشر،بعثغبروهوللعادة

فدرتهعلىاللليلأراهثمعام،مائةلبئثبلله:فف!منه:اجتهاداوذلكبوم!،

طولينغيرلموشرابهفطعامه،وحمارهوطعامهنفسهمن،البعثعلىعزّوجل

بينما،الزمنمرورمع،والعننالفسادمنفيهيدبماسرعهْرغم،السنواثهذه

عينيهأماملهأحثاهثمطويلا،دهرابفيأنهرغموعظاما،رمبماصارحماره

عادحثىلحماكسيتوكبف،البعضبعضهافو!ئركبثكيفعظامهفرأى

جديد.منالحياةفيهودبثله،كانالذيحسمهللحمار

ور،يةيقينعلمأعلمقال:6عاينمابمعاينتهوجلعزاللهفدرةلهنبينثفلما

،بالحياةويمدهالحماالعظاميكسوانعلىقدرمنفإنئدبر،شيءكلعلىاللهأن

بعدالاحباءعلىقدرمنانكماالقريهْ،لهذهوالعمرانالخصببعيدأنعلىقادر

)116(.السنينألافالموئىلبثبعدالاحياءعلىقادرعام،مائلألبث

الكريمةالاَيةفيلهالطامألمتصودألظلي:ألمطلي

امهوعظامهأهيإليهاينظرانأمرالنىالعظامفيالمفسروناخللف

أفوال:ئلاثةذلكفيولهم35حمارعظام

لفسه:عظامإلىلِنظرأنامر:الأول

جعلالةاقوقالوادفسهعظامإلىيدظرأنأمرهالةأنإلىبعضهمذهب

أولاكانكماعادأنهعلىيدلئعثه"!ولهلأنأحهاه،ثم:يتلولمهبعثهثثم:!الوإنماأ-15

تحصللمأحياه"!ال:ْولوالالهطالمعارففيوالاممندولللدظرمعمئعدافهماعافلاحثا

8/32(:للرازيالغيب)مناتثحالنوائد،هذه

(2/2831-:للم!صطيالمنثورويلدر3/33114-:للطبريالبيانحامع:فظر-611

هـ1/314:كثيرلابنللعظمالقرأنوئفسير8/28-136:للرازيالغيبومفاتيح

.661-.2/90حوى:لسعيدالنفعميرفيوالأساس1/603-803:للزمخشريوالكشاف
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رأىئميئركب،وهوالعظميهيكلهفراى6ميتوجسده،وبصرهرأسهفيالروح

)117(.باللحمكمموئه

:حمارهوعظامنفسهعظامإلىينظرأنأمرالثثي:

فتدأيضا،الحماروعظامهوعظامه،بالعظامالمرادبكونانالطبريرجح

عظامإلىبالدظرالأمرحهعليمكنولا،حمارهلحقالذيمئلالبلىمنلحقه

وإلىعظامهلىاٍبالنظرموثهاالأمروجعلفتط،عظامهإلىولاففطالحمار

وعظةوعبرةعليهحجةنلكحمىحعلوجلعزاللهلأن،أولىالحمارعظام

(.8II)له

:حمارهعظامإلىينظرأنامرالثالثة

لاالحمارعظامهوبالعظامالمرادأنلىاٍالمفسربن)911(جمهورذهب

هو.عظامه

علدي"هوهو:عظامهبالعظامالمرادبانفلمنعلىردهفيالرازيوثال

لوحوه:ضعيف

فيالتغييرأثريرىلابمنيليقإنمايؤآ!،كض!اؤيَؤفا!لَطفكلوله:أنأحدهما:

وعظاممتفرفةبدنهأجزاءشاهدمنأمايوم،بعضفينائماكانأنهفيظننفسه

.القولذلكيقولفلانخرةرميمةبدنه

أمانهالذيهوالمجثببكونأنفيجبوأجالط،خاطبهانهاخبرئعالىأنهوئثيها:

بكونأنيجباللهبعثهالذيأيضافالمجيبكلهإلىراجعةالامانهْكانتفإذا،الله

الشخص.جملة

الجملةنلكأنعلىبدل!فهُ(طَآثئممِالَةَالئهُ"ثَامَثَهُنعالى:فولهأنثفها:

Iviا/:عطيةلابنالوثيزوالمحرر2/03(ةلله!وطي!منثوراللرا-17

3/42:للطبريالبيانثامعانظر؟ا-18

1/314،كثير:لابنالعظيمالقرأنتنسيرو8/536للريزي:الفبمفائثحانظر:ا-91

1/603.:للزمخشريوالكشاف1/254،الممعود:لأبيالسلمالعتلوإرشاد
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12(.وبعئها")ْأحباها

حمارهعظامإلىينظرأنأمرهال!هأنمنالجمهور،اببهذهبماهووالراحح

Sليرى JAوالاحياء.البعثعلىالله

عظامهنعرثالذ!طهوالحمارأننرجحلذلكفطب:سيدايأسثاذيقول

باللحموكسونهابعضإلىبعضهاالعظامهذهضمهيالآيةكانثئموتفسخت

ولاطعامهيصبولم،البلىيمسهلمالذيصاحبهمنمراىعلىالحياةإلىوردها

معرضونواحد،مكانفيوالجمعالمصائرفيالنباينهذاليكون.التعفنشرابه

والنيشيء،يعحزهالاالئيالفدرةعلىأخرىأية،واحدةوببئبةجويةلمؤثرات

موئها")121(.بعداللههذهيحبيكيفالرجلوليدركقيد،كلمنمطلقةنئصرف

عليهاوالردالفصةفيألواردةالاسرأليلياتالئالث:المطلي

فيالرواياثفيهااخللفت،الفصةلهذهنفصيلاتالمفسرينمنكئبرأورد

بنحزفيالكانأمحلئيا،بنارملياكانأمالعزيركانوهلالرجلهذااسمنحديد

إسرائبل3بنيمنرجلهوأم،بوزي

لمرهابعدماالمفدسبي!كالتوهلالقريةهذهئحدبدفياخلالفثكما

ديارأمأباد،سابرديرامهرفل،ديركانتأممدها،اليهودواجلى"بخئتصر!

سلماباد.

فدالرحهلهذاوأنحدثتوكبفالقصةتنصيلاتالرواباثهذهذكرتكما

خربةإل!فوصل،وعنبنينوسلة،حمارهومعه6الظهيرةوئتيومذا!خرج

قو!ا!كفدَالئهُهَذِهِخُيِي!اثىففال:عروشها،علىخاوبةفوجدهاودخلها،

فبعقلبهما،لينظروعبثبهبهلبعلدالبهفخلقملكا،لهأرسلثمعاممالًةاللهفأمانه

يدظر.وهوخلقهركبثمالمولْى،اللهيحبيكيف

8/36:للرازيالغيبمفاثيحأ-52

1/503كطب:لسيدالترأنظصفيأ-21
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يومبعضأويومالبئت:!ال3لبثتكم:الملكلهورو،الروحفيهدفخئم

حالهماعلىهمافإذاوشرابكطعامكإلىفالظرعام،مائةلبثثبل:الملكلهضال

عظامالملكفنادىلخرة،عظامافوحيده،حماركإلىانظرله:قالثمينغيرا،لم

الجلدعليهاانبثثم،اللحمكعماهاثموالعصبالعروقألبسهائمفأجابثالحمار

الثهَأن"أعلَمُقال:نلكلهتبينفلمابدهق،الحمارفقام،الملكفيهنفخئموالشعر

!يِز!.شَىءكُذ!ى

عزير،عنفسألهامقعدةعمثاءعجوزافيهفوجد،منزلهأتىحنىحمارهفركب

ئمعاممائةالالهأماتهقدعزيرهوأنهفاخبرهاعام،مائةمنذفتدناه!دله:ضالث

عليبرداناللهفادع،الدعوةمسنحابعزيرااقله:وفالتئصدق،فلمبعئه،

:وقالبيدهاواخذففتحنهما،عينبها،علىيدهومسحربهفعا،اراكحتىبصر!ط

بنيمحلةإلىأخذئهئمعزير،أدهوصدص،صحيحةففامتالد،فنباٍقومي

ليدعا،فلانةمولاثكمأنا:فقالتيصدفوها،فلمعزيرهذاأنواخبرتهمإسرائيل

إسرائبلبنوفقال،عليهوأفبلواالنا!فنهض،رجليوأطلقبصريعليفردربه

لنا،فاكثبهاالتوراةئخئنصر"حرقوفدالعزير،عبرالتوراةحفظأحدفيلايكنلم

ال!ه)122(.الهنعزيرالبهودفقالتفكنبها،

كتبفيوروداوأكثرهاالاسرائيليةالرواباتأشهرهيالروايةوهذه

النفسبر.

هذهمنالمقصودوبينعلميانفداونفدهاالتفصيلاثهذهالطبريرفضوفد

عجبنكرهئعالىالالهانيفال:أنبالصوابذلكفيا!وال*وأولى:فقال،القصة

ائى0عروشها-علىخاوية!ربةرأى-إذ!الممنوسلمعليهاللهصلىنبيه

9rt-3/:للطبريالببانجامعانظر:أ-22 rrو2/28-.3؟:للسيوطيالمنئوروالدر

القديروفلْح3/524لدوسي:المعاني1/314riji،كثير:لاينالعظعالقرأنتفسير

2182-158/:للشوكاني
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علمهيفنعهفلمشيء،غيرمنخلقهاابئدأانهعلمهمعمَؤتِفا؟!فيالئهُهَذِهِخُيي

منعندنابيانولا!مَؤتِفاأ!*الئهُهَذهيُحفِي)أنَّى:قالحتىابتدائهاعلىبقدرئه

"عزيرا"،ذلكيكونأنوجائزذلك.ثائلاسمعلىالبيان!بلِهمنبصحالذيالوجه

بالآبةالمقصوديكنلمإذ،اسمهمعرفةإلىبناحاجةولا"أورميا"،يكونانوجالًز

ذلك.قالًلاسمالخلقئعربف

مماتهم،بعدخلقهإحثالًهعلىال!هقدرةالمنكريننعريفبهاالمقصودإنما

يكنبكانومنقريشمن،والموتالحباةبيدهالذيوأنه،فنائهمبعدوإعادنهم

مهاجرظهرانيبينكانمنعلىبنلكالحجةونثبلث،العربسالًرمنبذلك

صلىمحمدلببهبإطلاعه،إسرائيلبنييهودمنوسلمعليهالالهصلىاللارسول

كانثإذرسالئه.فيعذرهمويقطعنبوئه،فىشكهميزيلماعلىوسلمعليهال!ه

الأنباءمن،كتابهفيوسلمعليهألالهصلىمحمدنبيهإلىاوحاهاالئيالأنباءهذه

عندلااٍذلكعلميكنولموفومه،وسلمعليهاللهصلىمحمديعلمهايكنلمالثى

،أمبونوقومهأمياكانبلمدهموسلمعليهاللهصلىمحمدلكنولمالكثابأهل

إلاذلكبعلملموسلمعلطاللهصلىمحمدأنالكنابأهلعندبذلكمعلومافكان

الدلالةلكانثذلك،قائلاسمعنالخبربذلكالمقصودكانولو.ابيهاللهمنبوحي

فابان،!يلهذمإلىكانالتصدولكن،الشكويزيلالعذريتطعنصباعليهمنصوبة

")123(.لخلفهنلكذكرهتعالى

فن:فقالاهمينهلعدمالقائلاسمفيالخوضثطبسبدالأستاذرفضكما

اقعروشهاعلىخاويةوهيعلبهامرالنيالقريةهذهما3قريةعلىمرالذيهو

لتحنقلاالنصحكمةكانتولو،لأفصحالدفماءولوشبنا،عنهمابفصحلمالفران

الظكل-هذهفيطريقلتا-علىنحنفلنقفالقرآنفيأهملهماالإفصاحبهذاإلا

والبلىالموتمشهد6موحياواضحاقوباللحسليرنسمالمشهدإنالظكل،للكعند

3/92:للطبرياللثانجامعا-23
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فواعدها.علىمحطمةعُرُوشِهَا!محَىخَاويَة)ؤهِيبالوصفيرنسموالخواء

ينضحالنيالمفماعرهذهالئربة،علىمرالذيالرجلمشاعرخصمنويرشمم

أ!)124(.مَوبفانطالفهُفذِهِكخيِي"ائىنعبيرهبها

عنالبحثفيولعوا،المسلمينمنكثيرين+إنحوى:ممطدالشيخوئال

مماكثبراأنمععادةعنهاوالمموالمفصودا،عدهاالكلامأصبححتىالمبهمات

وصار،الأصلمنالاستفادةفنركتلصل،فيماالفائدة!انأبهمه)نماالئرأنأبهمه

احياهالذيالرحلعنالآتثهْالقصةفيالعبرةانفيه،فائدةلاعمايبحثونالناس

الآخربالبومالإبمانلناكيد،البعثعلىاللهفدرةمعرفةفيهيأمانهمابعدالله

ماتركقديكونفإنهحمارهولونالرجلاسمعنوبحثهذاعنالقلبغفلفإذا

12(.به")ْمكلناليسماإلىخوطبأجلهمن

صحبححدبتبيانهافيبردلمدامماالنو!الإسرائيلياتلالكنجاهوواحبنا

كانثولوكفابةذكرتهمافيلأنالآبات،بهجاتبمانكئفيوأنمعنمد.نصأو

مبهمة.غامضةنركتهاولمالببنئها،المبهماتهذهبباننقنضيالحكمة

لمبماالخوضنتركوان،معرفتهمنفائدةلافيماغولنانشفللاأنفيجب

لاحنى،وفائدةعبرةمنالقصصثلكفيماالىنتجهوأنعنه،البحثنكلف

الحجة.بهئقوملابماالالهكلامنفسر

ولطانففواندالرالهع:المطلي

علىفالقالرالمونى،إحياءعلىوجلعزالالهقدرةالفصةهذهلناتظهرأ-

ألافبعدالخلقجمحإحياءعلىئادر،عاممائة)مائئهبعدالرجلهذاإحياء

وإنعامنشاءواٍوإفناءوإحياء،إمانهْمنبشاء،مافعلعلىفالرفاللى6السنين

1/992فطب:لسيدالقرأنظكلفيأ-24
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1(.وإغناء)26إفنارو،واذ!

نقللِبعلىعزّوجلّالالهفدرةبسنبعدمنحالمننعجيبالكربمةالآبةفى

اماتهإذالإنسانبهذاال!هفعلهبما،عامرةليجعلهاخربهْقريةفيحبي،الأحوال

المشاهدةخصمنفعلمحدث،فداسلْبعدهماأنليرى،أحياهئمعامماثة

وهذافميء.كلعلىالهقلرةحال،إلىحالمنالأفمياءئغللِرفياللهلفعل

نقلببر،يته،التاريخخكلمناواحدكليشاهده،القصةصاحبشاهدهالذي

ضمنالنوفعاثخلافعلىواحهاناالثوقعات،حسبعلىاحياناالأحوال

نكونخلقهأمورلنصريفمشاهدانهخكلمنال!هقدرةبرلمفمنال!ه،سنن

كلبلة)127(.رؤبنه

ينالأنيفسرالذيفماوقدرئه،وجلعزال!همشيئةالفصةهذهلناأظهرت

خلقخارقةاقواحده3ظروفوفيواحد،مكانفيشبئا،ويئركشيئا،البلى

مصيرفيالاختلافهذاتفسرلا،كذلكإعادئهاخار!ةأومرة،أولالحياة

هذهفنفرروفدرنهاللهمشيثةهوبفسرهالذياق.واحدةظروتذاتأشياء

هي،أخرىحفبفةاللهإلىوردهماوالحباةالموتحقبقةحانبالىالنجربة

ضماثرفيبنفريرهافائقةعدايةالقرأنيعنىالنيالمطلقةالمشيئةحفيقة

والمقدماثالظاهرةالأسبابوراءمنمباشرةبالالهلتئعلقبهالمومنين

!نلَئاالتجربةبهمرتالذيالرجلفالوهكذابريد،لمافعالفاله،المنظورة

فَيز!)128(.شَيةكُلِّمحَىالئهَانةاعالَمُفلألَهُئب!

ئُئمنُناثيزُطَكففَانطِاماِى"ؤانالُز:تعالى!ولهفيكبف"كلمةاماموففنالو

رفعكبفية...!الكبفبةعلىللوفوفالرجلذلكبدعىحبثنخئا!،تنسُوقا

126

127

128

3/42:للطبريالبيانجامع:انظر-

2/96حوى:لسعيدالئفسثرفيالأساس-
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بعضهامعوثوصللهابعضها،معوترتيبهابينهاالجمعوكيفية...العظام

باللحم،ذلكبعدئكسىثممتكاملا،عظمياهثكلانكونحئى،وانسجامبدلاسق

باللحم.كسائها"كيفيةعلىالوفوفإلىلِدعىوهو

معرفةبأهمبةلنابوحي،الكيفيةوملاحظةْالنظر،إمعانإلىالتوجيهوهذا

فيها،النظراثإنفاذومحاولةبنا،ئحيطالتيالماديةوالظواهرالحفائقمميفية

علىالحوافر،أكبرمنكانالقرأنيالتوجبههذاولعلوعملطا.مادياوتحليلها

علبهاوالوقوفالمادبة،العلومكبفيات"معرفةنحوالمسلمبنعلماءنوجه

الناحيةعلى،للعلومالعمليةالناحيةوالثارهموجزيئاثها،نفصيلائهاوعلى

فبهوسبرهم،للعلومالنجرببيالعمليللمنهجونأسيسهمالذهنبة،النظريلأ

العالمعلىلتشرق،عندهمالعلميالتقدمشمستفربأنقبل،خطوات

الفربيةالعلمبةالنهضةأساسوجعلهالمسلمينمدهجأخذالذي،الغربي

علىالوقوفوعلىالثجربببة،العلميةالداحيةعلىيحتلافالفرأن.المعاصرة

والفلكبة)912(.الكونيةالظواهرحدوثكينبة

مائةبعدأحباهاللهأنوعرف،أمامهاللهمعجزاتالرجلذلكشاهدعندما5-

ولوتَدِيز!.شَيءكُذغىاللَّهَأن)اعالمُ:فالالأمرلهوئببن،مونهمنسدة

اوجدت،الميدانيةالعمليةالنجربهْهذهأنلوجدنا،الجملةهذهأماملحظةو!فنا

ئَبَفن)فَلَئابفوله:عليهاثرهاعنأخبرناوقد،الجازمالوائقاليالَبنيالعلمهذه

قَدِ!ز!.شَيءكُذعلَىألفهَاناعالَمُالَالَلَهُ

والمث!الوافعي،والنموذج،العمليالدليلأثرملاحظةإلىيفودناهذاولعل

عندملاحظوهذابها،والإيمانورسوخهاالنظريهْالحفائقتثبيتفي،الحسي

إذاإلاعندهوتثبثئرسخولا،ذهنيةنظربةالطبيةمعلومانهئبقىفالطبيب،الناس

هذهوكأن.بعينيهولاحظهاببديه،بهاقامفيه،بئجاربوفاموالمخئبر،للمعملذهب

3/!7-.8:الخالديصلاحد.القرأنفيالسابتينثصصمع:انظرأ-92
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اللَي،العمليةوالتجاربوالنماذجايأمللةإلىالالئفاثإلىثدعوناالقرآنيةالفصة

الدبنحقائقعرضتفينسئخدمهاوأن،الذهنيةالنظريةالمعلوماتوتثبتثصدق

وقضا،115)013(.

ألم!هحثالخاهس

الس!عليهلابراهيمالطيرإحياءقصة

تُؤْمِناوكلَنم!الَانقوْئىئُخيكَففأيىنِيزل!إِ!رَاهِيبمُ!الَ)ؤإِذ:تعالىقال

عفىاخنىثئمإِنيكَ!صُرْفنألالفرِمِنأرْلهعَةفَخُذفلأفنبِيلِيَطمئِنوككِنلينىفالَ

حكِيثم!)131(.عَزِءيزاللَةَأنَّوَاعالَنمسَقايَأنِينَذاذعُهُنثُئمحُزةامِنْهُنحَلل!كُذ

ألتصةمعمل:الأولألمطلي

بحييكليفبريهانربهمنالسلامعليهإلراهيمطلبالآيةهذهلناسجلث

الشكازالةولبسالطمأنينهْ،زبادةهوالطلبهذاعلىلهالباعثانوبينث،الموتى

اللهفأمره*.!لبيليطمئنولكنبلىا:فال3تؤمن!أولمربه:لهقالحيثوالريب

منهنجبلكلعلىيضعثمو!فطعهنويذبحهنالطبر،مناربعهْيأخذأنعزوحل

ودفخالأربعةالطبوراجزاءجمعفدعزوجذالالهأنوسبرى،يدعوهنئمجزءا،

)132(.يذبحلمكأنهحياسعيامدهاطالًرلكوأئاهالحباة،فبهافدبثالروحفيها

3/08-81الخالدى:صلاحد.الترأنفيالسابتين!صصمعانظر:أ-03

062:الآيةالبترة،ممورةا-31

وأنوار1/5652العمعود:لأبيالكريمالترأنمزاياإلىالسلعالقلارشادانظر:-أ32

ونفعمير8/0،4:الرازيللإمامالغيبومناتيح1/563،:للبيضاويالتأويلوأسراراللكزلِل

1/315.كئير:لابنالعظمالقرأن
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ذلكرؤيةأسمعيهإليرا!مطليلماذاالثلألي:المطلي

بهدفكانإنماالسلامعبهسوالهانإلىالمفسربن)133(منالعديدذهب

مرئبةإلىللوصولمحبنهلفرطالسلامعليهبراهعاٍأنذلكالثلب،طمانبنةزيادة

بيق!ن،الضروريالعلمإلىالثظريالعلممنالانلعّالرام،البعثدليلفيالمعابنة

ئظاهرأننلكالاسئدس،معاودةإلىيحناجلاانكشافاالمعلوموانكشاف،المشاهدة

الاسندافىعلممعالضرورةعلماجتمعماوإذا،للبصيرةوأزيدللثلوباسكنالأدلة

البفبن.عينحصل

منللارتقاءوإنمالابمان،نتويةاو،لبرهانطلبابكنلمالسلامعليهفسؤاله

بنعلقلانشوف"إنه:نلكفيقطبسبدالأسثاذيقول،اليقينعينإلىالبفبنعلم

إنما،للإيماننفوبةأولبرهانطلباوليسواسنقراره،وكمالهوثبانهالايمانبوجود

فيالإلهيالسرملالجسةإلىالروحيالشوقأمرإنهأخر،مذاقلهأخر،امرهو

برىانأرادولكنه6للإيمانبرهاناوايمانهذاوراءوليس،العمليوثوعهألتاء

فيوي!تفدربهافيسئروح،الملابسةهذهمذاقعلىليحصل،نعملوهيالالهفلرة

ايمان!)134(.بعدهلبسالذيالايمانغبرأخرأمروهيمعها،ويعيشجوها

دخولعنكانإنماالسلامعليهسؤالهأنإلىذهبعندماالطبريوأغرب

.الوسواسذلكليزولذلكرؤيةفأرادوجل،عزالالهقدرةفيالشكبعض

فدرةفيشكلأنهذلكطلب:بعضهمفال:فقالبعضهمعنئفسيرهفيفند!

إبراهلمفلبدخلفدعطاء:فالففال:عطاءفولذكرثم"،الموتىإحباءعلىالله

51فأر،الموتىتحييكيفأرنيربففال،الناسقلوببدخلمابعضالسلامعلبه

وسلمعلبهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرض!هريرةأبيحديثذكرثمفلك،الاله

8/93(:للرازيالغثبومفاثيح1/315،كئير:لابنالعظمالقرأنتفسيرانظر:أ-33

ومحرها...1/282:للشوكانيالقديروفتح1/6062الممعودلأبيالممليمالعمروإرشاد

1/352)بدصرف(:تطبلسيدالقرأنظكلفيا-34
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اولَنمئَالَأنمَوْلًىتُخيكَففَأرثِى"رلثقال:إبراهيممنبالشكاحقنحن6قال:

13(.فنبِى!)ْلِيَطمئِنوكلكِنلالىقالَئُؤفِن

ئكونأن،الآيةبتأويلا!أفوالهذه"واولى:فقالوارئضاهالقولهذارححثم

فيعرضالشبطانمنلعارضالمونىإحياءمنبريهأنسالهماربهمسألثه

ألفىالذيمل!قلبهفييلقياقالشبطانذلكبعديقدرفلاعياناذلكفيعاين،قلبه

r(.1رأى")7مارؤينه)136(عندفبه

يأتي:بماهذاعلىالمفسرونردوفد

،الناسقلوبيدخلمابعضإبراهيمكلب"دخلعطاء:فولمنذكرهماأ-

)138(.الشكيقصدولمالمعاينهْحبثمنمعناه

لوانهمعداه...11إبراهيممنبالشكأحق"نحن:وسلمعليهاللهصلىالنبيقول2-

الاأولىالسلامعليهفإبرأهبمنشك،لاونحنبه،أحقنحنلكناشاكاكان

لكن،السلامعليهإبراهيمعلىولانفسهعلىبالائ!كاعئراففيهفليسيشك،

عنهما)913(.الشكنفيفبه

بدليلبهأعلمالسلامعليهإبراهيمكانوفدبالسمعبثبتالمونىإحياهأن3-

فيثدمهثبثمنعلىيبعدفالشك14(،ويُمِيتُ!)ْيُخيِيأئذِ!"رَكي:فوله

رقم:حديث...،إبراهيمقالؤإذابال!التفسبر،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه-135

:42634/0165.

لقىوالبحرالبردوابمنهتاكلالذيالميتراىلماالعملامعلطإبراهيمأنرويا-36

للطري:الببانحامع)انظر:هؤلاه،بطونمنهذااللهيجمعمتىفقد:ننسهفيالشيطان

3/55)

Irv-3/05)بئصرف(:للطبريالبيانحامع

3/892للفرطبي:الترأنلأحكامالحامع2/203،علثة:لالنالوثيزالمحرر:انظرأ-38

الع!ابقةالمصالرانظر:)-93

258:الآيةالبفرة،سورةا-04
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1(.)أ"والخلةالنبوةبمدزلةفكيف،الإيمان

عندالوحهودمثقررموجود،شيءحالةعنسؤلهوإنمابكيفالاممئفهام4-

فيفكيف3الثوبنسجوكبفزبدأعلمكبف:قولكنحو،رالممموولالسائل

مثقرر)142(.والإحباءالإيحاء،هيلًةعناسنفهامالآيةهذه

ونعالىسبحالهاللهأخبرو!دكنر،فإنهالفمكهذاملدالأنبياءعلىيجوزلا5-

سلطانعليهملهيكنلموإذا،سبيلعليهمللشبطانليسوأولباءهألبياءهأن

يشككهم)3"1(11فكيف

بحييكيفيريهأنربهمنالسلامعليهإبراهبمطلبأنسبقمماويئخلص

للطمأنينهَ،طلبهورإنما،قلبهفيالشكمنشيءدخولبسببيكنلم،الموتى

إذبالبعثللطمأديدةطلبلا6الربوبلِةوأسرارخفايامعرفةمنننسهليهاٍسّزعفيما

والدلثل.بالوحيعرفهقد

الإحاطةعلىالأيمان!نوقفلاالمونىإحياءرويةمنطلبهماإنثم

بصورثها،الاحاطةالايمانفييشثرطلاالإحياءؤكبنيةالآلوسي:يتولبصورته

علمهْ)4"1(.علىالإبمانيئوففلاماعلمطلبالسلامعلثهفالخليل

المومنينعل!يجوزلاالذيالشكإلىالسلامعلبهإبراهمبصلأنفمحال

السلام.عليهإبراهيمالأنبياءبأبيفكبف

912للترطبي:الترأنلأحكاموالحامع2/5353:عليةلابنالوثيزالمحررا-41 9 / r

1/282للفموكاني:القليروفنح

للترطبى:القرأنلأحكامالجامعو2/303(!ية:لابنالوجيزالمحررالظر:أ-42

ivii/T

.3/26:لدوسيالمعاني1/5282rjjj:للثموكانيالتليروضح

3/9952:للقرطبيالترأنلأحكامالجامع2/303،عليلأ:لابنالوحثزالمحرر:انظرا-43

1/82Y:للض!وكانيالتدبروقح

3/26:المعاليروحا-44
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وسلمةعلبهاللهصلىاللهرسولقالفال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

بوسفلبثماالسجنفيلبثثولوشدبد،ركنإلىبأوىكانلثدلوطااللهيرحم

وفكنْبفىقالَنُؤنجن)أوكلَنمفال:إذإبراهعمنبالشكأحقونحن،الداعيلأجبت

14(.!بم!أْلِيَطمئبن

انأولىفإبراهيمنحننشكلمإذا8:الحديثلهذاشرحهفيحجرابنفال

علمثموثد،منهمبهأحقانالكنتالأنبياءإلىمنطرقاالشككانلوأىيشك،لا

يشك")146(.لمانهفاعلموااشكلماني

الطرأبنكطعففامرلههامرالسمعلطإلهراهعامنل!هلالئاك:المطلي

اعضاءفطعقدالسلامعليهإبراهيمانإلى)147(المفسرينجمهورذهب

عزاللهبقدرةسطافأنينهدعاهنثم6الجبالعلىووزعهنوخلطهن،الطيور،

لماالسلامعيهايراهبمأنإلىوذهبهذا،)148(الأصفهانيأبومسلمأدكروقدوجل.

وأن،عليهالأمربهقربمثالاالله&Iأرعزوحذ،ال!همنالمولنىإحثاءطلب

علىالأحهساد،إلىالأرواحعودفيمحسوسمثالذكرهوإدمانكر،مماالغرض

ارحيع..ه:!الالرم!ولحاءهفلماباب:التفسير،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرحهأ-45

44417:رحليث4/1731،

دارالمعرفهْ-6/412،:العممتلاليحجرلابنالبخاريصحثحباث!رحالباريفتحا-46

الخطهبالدينومحبجمدال!ها!يفؤادمحمد:تحفىاهـ،937بيروث،

ثامع1/256،السعود:لأبيالسلمالعقلا!فماد8/41،:للرازيالفيبمفاتيحانظر:ا-47

3/56:للطبريالقرأنأيتاويلشالببان

منلهحدلا،متكلما،بليفا،مترسلا،كاتلها،كانالأصنهانيبحربنمحمدابومع!لمهوا-48

وكئابالقرأنتضميرفي+المعتزلةمذهبعلىالشزيللمحكمالنأويل"حامعكئابالكتب

وعم!ر!)حدىسدةنوفيالضمعر+،+عاروكنابالمعاليْفمناموكناليوالاثمعراءْ"الفمعر

لعروت،-دارالمعرفةا،°'/t:الندملابنالنهرست)الظر:،الهجرةمنوثلاثمائة

789l!.)وعليرهمم
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يقصدأمركلوماذلك،فعلأنهعلىيللماالكلامفيوليس:فقالالممهولة،سببل

..البيانزبادةأربدإذاسيمالاالأمر،بصيغةبأنيماالخبرمنفإنالامتئال،به

ومعناهالمونى،لأحباءمئلههناوالكلامالخبر،بهيرادالأمرمنكثبرالئرأنوفي

تجبببحبثونصبرتأنسحثىبك،وأنسها،إليكفضمهاالطبر،مناربعةخذ

علىمنهاواحدكلاحعلثم،لذلكاسنعداداالحبواناشدمنالطيورفإندعونك،

كذلكذلك،منوبعدهاأمكننهاننرلْىيمنعهاولا6إليكتسرعفإنهاادعها،ئمجبل،

فبكونواأحباء،"كونواالثكوينبكلمةيدعوهمالمونى،إحياءارادإذربكامر

احياء".

منها:،أدلةليةهذاكلولهعلىاسندلئم

فليسوالذبحالئالَطيعواما،أملهن3فصرهنقولهْفياللفةفيالمشهوراقا-

علبه.ولماالآيةفي

يتعدىلاذلكفإن"اليك"،قل:لماقطعهن،!صرهن":بتولهالمرادكانلو2-

الإمالة.بمعن!كانإذاالحرفبهذايثعدىوإنما،بالى

الأجزاءكانثوإذاأجزائهاإلىلاإليهاسكائد"ادعهن"ئم،قولهفيالضمبراق3-

انبلزمالأجزاءلالكبعضحبلكلعلىالموضوعوكانمتفاصلة،مئفرفهْ

عليها)914(.لاالأجزاءلالكعلىعائداالضميربكون

ئفسيرهفيرضارشيدمحمدالشيخالمفسرينمنالقولهذاإلىمالوقد

ذكرثمذكرها،سبقالنيأدلنهوذكر،مسلمأبيكلامعرضحيث،الآياتلهذه

وتفريقتالَطيعهابعدالطيورإئيانان2:فالثمعليها،وردففندهاالحمهور،أدلة

كماالطيوررويةإلافبهاليسذاٍالإحياء،كيفيةر،يةيتنضيلاالجبالفيأجزالًها

رجلارأيتأنكوافرضالبعبدة،الجبالفيحصلالإحلياءلأنالئقطبع،قبلكانت

حيائهأ..اٍكيفيةعرفتأنكحينئذأفثقولحيا،رأيتهئمإربا،ارباوفطعفئل

8/41-42:للرازيالغيبمفاتيحصنتلاأ-94
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وهوالنظمعليهيدلالذيالمتبادرهوللابةمسلمأبينفسيرأنالقولوجملة

فيالئكوينكيفيةعبنهيالإحباءكبفيةفإن،المسألةفيالحقيفةبجليالذي

"كن"الئكوينبكلمةعنهالمعبربالشيءنعالىالهارادةبئعلقلَكونوإنماالابتداء،

تعالىاللهإرادةكنهعلىالوفوفأمكنإذاإلالهكيفلةإلىالبشريصلأنيمكنفلا

1(.)َالكبفيةعنمنزههْاللهفصفاتممكنغبروهذابالأشياء...ئعلفهاوكيفية

يثي:ماوهما6خربن،دليلينرضارشيدألردثم

وتأنيممها،الطرررإمالةيقنضيهالذيالنراخيعلىيدل"اجعلاثما:تعالىقولهأ-

فخذلتال:المرادهوهذاأنولولاالتأنيس،علىبدل+صرهنْلفظأنعلى

لفظيذكرولمجزءا،منهنجبلكلعلىواجعلففطعهنالطيورمناربعة

بثم.الحبالعلىحعلهاويعطفاليهالامالة

الذيالغالبهووالعزبزالقدير،اسمدونالحكيمالعزيزباسمالاَيهْخئمأنه2-

لاينلى)151(.

فيالرازيالامامذكرهاعدة،بردودمسلمأبيعلىالمفسرونردوفد

لأني:ماوهيلقسيره،

عليهإبراهيمأنعلىاجمعوامسلمابيقبلكانواالد!بنالمفسرينكلاقا-

إنكارالذلكمسلمأبيإدكارفيكونأجزاءها،وفطعالطيورلالكذبحالسلام

.للإجماع

علىمزبةلهبكونفلاالسلامعلبهبإبراهبممخنصغيرأبومسلمذكرهمااق2-

.غبره

وظاهرالموتىيحلهيكبفعزوجذاللهيريهأنارادالسلامعلبهإبراهيمان3-

فيالإجابةنحصللامسلمأبيلْولوعلى6لذلكأحيبانهعلىيدلالآبة

2/57-58رضا:لمحمدالحكيمالترأنتنسيرأ-05

2/57-58:السابقالمرحح:انظرأ-51
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الحئيئة.

جعلثالطيورئلكانعلىيدلحُزةا!بتهُنخ!ل!كُلغىاخكل!ثُئمئولهفي4-

إلىالجزءأضافإدهالوحه:هذاعنالجوابفيأبومسلم!ال15،حزجزءا

ا!أربعهْ.للكمنالواحدهوبالحزءالمراديكونأنفيجبالآربعهْ

نكرناماعلىالحهزءحملأنإلامحئملاكانواقنكرتهمااقوالعوال!:

بعضا)1ْ2(.اوجزءامنهنواحدكلمنجبلكلعلىفاحعلوالثقدبر:اظهر،

يلي:ماالملسرينذكرهمااىوبضاف

أئمةمنفهو،الاعتزاليةعقلبتههوالقولهذاعلىمسلملأبيالحاملاقا-

المعنزلة.

المجازية،النروضعلىالثنسبريةطريمَثهمفييعنمدونماكثيراوالمعتزلة

نحدهم،مستبعدةغريبةظاهرهافيئبدوالنيالآياتمنبأبةمروافإذا

أبدا)1ْ3(.بالظاهريقولونولاالئخللِل،اوالتمئيلعلىالكلا3يحملون

الإجابةعلىودربهنأملهنضرهن"بالمرادانإلىذهبممملمأبااق2-

أنإلىذهبواالمفسربنمعظمأنعليروأئلد.أحبالل!دعوثهنإذابحبئا

!صرهن"،معنىفيالقولينبعضهمذكروقدفصرهن"كلطعهنمنْالمراد

1(.)َوالرازيا()"ْالطبريعندهوكما!طعهن،أي،الثانيالتولرجحلكنه

بالفعل،وفعلْدالأحياءأنوضح،أملهنبمعنىفصرهن"منهمذكرومن

بعديعلمحتى،مفصلةشياتهنويعرفيتأملهن،أنالإمالةمنالمرادوأن

أصلا)1ْ6(.موضعهمنيننقللمأجزاثهامنجزءاأنالاحياء

8/42الرازصي:للامامالغبمفاتيحأ-52

1/382:الذهبيمحمدللدكئوروالمفممرونالتنسهرالظر:-)53

3/56:للطبريالقرأنأيتاويلصالبيانحامعا-54

8/41:للرازيالغيبمناتثحأ-55

1/563:البيضاويالتلزيلوانوار1/256،السعود:لأبيالسليمالعلكلارشادانظر:ا-56
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صرباالشيءوصرى،بصريصرىمنمشنق،اللغةفي"فصرهن"ومعنى

فيالراغبوفالا(،)7ْومنعتهفطعئهإذاالشيءصنربثُ:يقال،ودفعهفطعه

فصرهنا(،منه)8ْالمصدروهوالشقوالصئير:صبر،منمأخوذ"صرهن":

الامامذكروقداملهن.بمعلىلاالحمهورابيهذهبكعا!طعهنبمعنىهنا

فائدةفمافيل"فإن:فتالمسائلهفيالمسالةهذهالرازيبكرأبيبنمحمد

اقفيه،الفائدةفلنا:3عنهمغنالأخذولفظاليكفضمهنأى"البك"فصرهن

أنهافينوهمالاحباءبعدعليهثلنبسلئلاوصفانهاأشكالهاومعرفةئاملها

2)915(.غيرها

الحكيم"العزبز7بلنظالآيةخنمقنرضارشبدمحمدالشيخبهاسثدلما3-

يدلممابنال.لاالذيالغالبهوبالعزيزالمرادوان"الحكيم"الفديرلفظدون

علىيقنواانولااببها،يصلواأنللبشريمكنلاالاحياءكينثةانعل!

المعنىعلىبئنصرولاشاملالعزيزلنظلأنبهمسلمغيرفهذاكنهها-

!غلبهلاعزيز+أي:فئالمعداه،فسرفدكثيرابنالإماماقبل،اوردهالذي

لكلالفاهرلأنه،ممانعبلاكانشاءوماشيء،منيمئتعولاشيء،

شيء!)016(.

ممكنةالاحياءكبنبةانعلىيدلكثبرابنذكرهالذيالمعنىبهذاو"العزبز"

البشرمنلأحدشاءفإنشيء،منيمللّعولاشيءبغلبهلاحكيمعزبزالالهوأن

شيءلكلالقاهرطأنهشيءبعجزهأندونوإرادتهبقدرئهاوصله،لذلكالوصول

غيرالإحثاءكينيةرؤلةكانثولو.بالنعلالسلامعيهإبراهيممعحثماوهو

الطثورلذبحأرشدهولماالسلامعليهلأبراهمنلكاللهلببنومسثحبلةممكنة

41/064ضظور:لابنالعربلممانيدظر:أ-57

59:الأصفهاليللرابالقرأقمنرداتمعجما-58

.21:الرازيبكراليبنلعحمدالئثزيلأىواجولةأسئلةفيالحهليلالأنموذجأ-95

1/315كثثر:لالنالعظعالقرأنثنسيرأ-65
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غيرالر،يةانلهبينوجلعزاللهر،بةالسلامعليهموسىطلبفعندماوتنريئها.

إلد!االوصوليمكنالاحباءكينيةأنعلىبللفهذانرالي""لننعالى:بتولهممكلة

رضا.رشيدمحمدالشهخنكركمالافلكاللهأرادلمنكنههاعلىوالوفوف

العملا3،عليهلإبراهيموجلعزاللهأوامرذكرعلىافنصرتثدالآياتأن4-

المسلمةا!أمورمنالامئئالذلكلكونالأوامر،لهذهامثثالهئنكرأندون

أصلا.لذكرهاداعيلاالني

منوحل،عزاوامرهحكايةعلىافئصروإلمانفسيره،فيأبوالسعودث!

...فدرنهأئارعجائبمنعليهنرنبلماولا،السلامعليهلام!تالهنعرضغبر

والظهور،الجلاءمنعنها،نخلفهاواسنحالةالجلبلةالأمورلالكئرنببانللإيذان

اصلاْ)161(.الذكرإلىلهحاجةلابحليث

منها:ألمالسرينوموثفألالصة!يالواردةالاسراليليات:الرابعالمطلي

السلامعليهطلبهسببفيالأسرائيلية،الرواياثمنالعديدالمنسروناورد

بجبفةمروقيلالبحر،ساحلعلىملثبرجلمرفدانهفنكرواالاحياء،لمعاينهْ

منه،فئاكلتاتيهاطأرضوسباعمنها،فناكلنخرجالبحردوابفرأىحمار،

منهناكلىالبحردوابهذهربنلك:عندإبراهيمفقالمنه،فياكلعليهيتعوالطير

الموثى،ئحييكيففارنيثحيبها،ثمفئبلىهذهتميتئموالطبر،الأرضوسباع

أربعاخذذكرهنعالىلهفقالق!،لِفضكِنْوكلَكِنالفىفال:"Tثؤمن"أولمله:فال

نصفينجبلكلعلىفوضعجبدأربعةإبراهبمأثىئمصُنعماواصنعالطيرمن

نصفكلفرجع،الأعظماللهباسمدعاثمفدهيه،ئحترؤوسهاولْرك،مخلالفين

نريدفدمبهالىLwj3jبغيرئطبرأقبلثئم،طائرهإلىريشوكل،نصفهإلى

كمافعادترأسهفيعنقهمنهاطائركلفوضعقدمبهفرفعباعنافها،رؤوممها

كانث.

1/257السعود:لأبيالسلمالعقلإرفمادأ-61

http://www.al-maktabeh.com



فقالواير،كانتالأدواعأىومنالطيورهذهأسماءثذكررواياتنقلواكما

وحماما،وطاووساوغراباديكاكانث:وفبلوطاووسا،وديكأورالأ)162(،وزأكانت

.الأفولمننلكعيرإلىوطاووسا،وغراباوبطاديكاكانتوقبل

،غيرهدونالحيواناتسالًربحنمنالطيرثخصبصمنالعلةذكرواكما

فيالطيرانهمئهالطيرولأن،الحيوانلخواصوأحهمعللإنسانأقربلأنهفتالوا:

فلك.غبرإلى...العلوهمتهوالخلبلالسماء،

بإحياءثحصلالطمأنينهْأنمعبأربعهْ،العددتخصبصمنالعلةذكرواكما

ذلكغيرإلىالآربع،الجهاتعلىوضعهاليكونأربعةجعلتانهافقالوا:واحد،

YlIا+!وال)من

عليهطلبهفيالسببذكرثالتيالروالياثعلىالمفسرينبعضردو!د

الصحبح،بالنقلإلاتقبللاالرواباتهذهملدانوبينالموتىحياءاٍلرؤيةالسلام

)164(.الكلامفهمفيمنهاشيءإلىيحتاجولأ

ئحتطائللاأنهببنأوالأربعةهذهخصصمنعلىالآخرالبعضردكما

ولائسمنلاالرواياتهذهكلوأن.القرأنعليهلنصمهماكانلووأنهئعيينها،

وحوهائجعلانينبغيلا،أذهانوبوالر،أفهامخواطرإلاوليسثجوع،منئغني

16(.كلاهه)ْفييردلماوعللاوجلعزاللهلكلام

بهاالعلمبفيدولاالمفام،هذافيذكرهمنفائدةلاالروايا!،هذهفيجاءفما

فدوأنهاالطبور،منمخللفةأنواعأربعهْكانتأنهاهومعرفنهلههمناوما،فائدةاية

1/261(.1:منظورلابن:العرب)لسانلنعامولد:الرلأ-62

1/283،للشوكالي:التنسثرعلممنوالدرايهْايلأالروفنيبينالجامعالعَدثرفثحانظر:ا-63

ri(-8/:للرازيالغيبومناتيح rA2/32-:للسيوطيبالمأئورالئفم!ثرفيالمنثوروالدر

2/53رضا:رشبدلمحمدالحكبماللَرأنتنسيرالظر:ا-64

1/282:للشوكانيالتديروفنع1/315،كثير:لابنالعظمالقرأنتنسثرانظر:أ-65
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مرةالحياةإلىعزّوجلاللىبقدرةعادتئم،الجبالعلىوفر!وفطعتنبحت

الأنواعايومنالطيورهذهاسماءمعرفهْإلىالحاجةلونحاصلوهذا،اخرى

اهميته.لعدمالكريمالقرأنعليهينصلمماوهوكانث،

ولواندلطاثف:الخامسالمطلي

إحثاءعلىحسيدلبللهيالسلامعلبهلابراهبمالطبرإحباء!صةاقا-

على!الر6اجزاؤهائشتئتانبعدالطيورلالكإحياءعلىفالقالرالمونى،

السلامعلبهإبراهبمزاى:فطبسبدينولاوصالهم،وحهمعالمونىإحباء

النا!يرىولا،لحظةكلفييقعالذيالسروهو،يديهبينيقعالإلهيالسر

اقبعدمرة،أولجاعتالنيالحياةالحباة،هلهةسرإنهنمامه،بعدأئارهإلا

جدبد)166(.حيكلفيلها،لاحصرمراتللشأوالتيئكن،لم

الدعاء،فيالضراعةوبمن،السلامعلبهإبراهبمفضلعلىالآباتهذهثلت2-

فقل:دعائمزب":فقالاولا،الالهعلىأشحيث،السؤالفيالأدبوحسن

والأمائةالإحياءوجعل،الحالفيسالهماونعالىسبحالهاللهفاراه"!أرني

ولمذلك،براعلم!ربةعلىمرالذ!طببنما،باسمهوسماهالطبور،في

وحعلعام،مائةأماتهبعدمافلكعزْوحذاللهفأراهالدعاء،فييتضرع

(.!)7باسمهبسمهولم،نفسهفيوالامائةالإحباء

والعلمالإيمانفيوأثرهاالعمليةالنجربةأهمبةإلىإشارةالقصةهذهوفي3-

الفيامأو،بالعينعمليةحادثةمشاهدةأنالمعلومفمن.واليقينوالجزم

فيولزيد،والبفينوالئصديقالايمانزيادةإلىيفود6بالفعلواكلعيةلئجربة

المناهجأصحابنرىولهذاونثبينها.ونرسيخهاالدظرية،الحقيفةتأكيد

1/203ثطب:لسيدالترأنظكل!يا-66

1/257؟السعود:لأبيالسلبمالعتلوإرشاد2/38،:للرازيالفيبمفاتيحالظر:167
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168

916

ميدانبةبنحاربالدارسينفيامعلىحريصينوالنربوية،العلميةوالنظرياث

نظربا.أخذوهماعمللافيهابطبقون،عملية

ربهمنبطلبأنعلىالسلامعلبهإبراهبمحملالذيالباعثنفهمهناومن

عليهوإبراهيم.قلبيليطمئن:بقولهذلكوتعليلهالمونى،يحبيكبفيريهأن

ويؤدي6النظريهْالحقائقلنأكيدالإيضاحوسائلاستخداممنيكثرالسلام

كونابطلعددماهذارأبناالنظربة.الفناعةلثرسبخالعمليةالئحهارب

مسارحركةئغبيرالكافرالملكمنطلبوعندما،قومهامامألهةالكواكب

ويعجزقومهليسألهالكبيرالصنموتركفومهأصنامحطموعندما،الشمس

)168(.الجوابعن

هنااوردهأنوأحببت،البيضاويذكرهما،الإشاريالتفسيرلطائفومن

فعيهالأبدبةبالحياةنفسهإحياءارادمنأتإلىإشارة"وفيه:قال،الفائدةبغية

سورنها،للكسرحنىببعضبعضهاوبمزجفيقلالهاالبدلبةالفويعلىيقبلان

"916(.الشرعاوالعقلبدعايةدعاهنمنىمسرعاتفيطاوعنه

إلاوانكممار،نرددمنالمسلمونعليهوماوخوار،ضعفمنفيهنحنماوهل

.والشهواتالأهواءانباعننبجة

-1/446:الخالديصلاحد.أحداثوتحليلو!ائعصضالفرأنيالتصص:انظر-

47f.

1/564:للبثضاوىاللالربلأنوار-
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ألم!هحثالساد!أ

السلامعلطليسىالموتىإحياءمعجزة

أخت!أئيرَبّطُنممِنبِأ!ةحِئتُكُنمفائيإشرَبملَتجياِى!ذرَمئولأئعالى:فال

افنهَؤأثربئُال!ةلهِابننِطنزاتيكُونُبيهِفلالُخُالالنرِنهَينةِالطقِبنَنكُنم

إِنمونِكُنملِينَذنجرُونَؤمَانأكُلُولظلهناوَأنبلُكُنماللكلِذنقأننؤنَىؤاخيؤايآنزمىَ

17(.فؤمِنين!)ْكُنتُنم)نلكُنملاَيَةن!لدلِى

الآيةمثمل:الأولالمطلي

ئعالىالدايدهو!دسرائيل،اٍبنيإلىالمملامعليهعيسىوحلعزاللهأرسل

بنيبهـايواجهلكينعالى،عندهمنمرسلوأنه،صدفهعلىتدلبمعحزات

السلامعليهعلس!بهاجاءالتيالمعجزاثبعضالآبةهذهسجلتوفد،إسرائيل

اكمه)171(وإبراؤهالجامد،النمئ!منالحيالطيرخلقهوهي:سرائبلاٍبني

بيولْهم.فيويدخرونياكلونبماوإخبارهم،الموتىو)حياره)172(،والأبرص

الله،بإننالموئىوإحيا،5اللهبإذنالطبنمنللطيرخلقههوهنايهمناوما

التفصيل.منبشيءالمعحزلْينهاتينسنشاوللنلك

94الآيلأ:،عمرانالسورةا-07

أعمى(يولدالذيواكمه،عليهئَطمع!ظلمةاغرتهإذاكمه،وهوكَمَهأبصرهكبةأ-71

:الرازيبكرأبيبنلمحمدالصحاحومخئار13/5536.مدظور:لابنالعربلسان)الظر:

خاطر(محمود:نحتيق،5991،بثروت-لبنانمكنبة1/14،2

منظور:لابنالعربلسان)الظر:الجسد،فييقعبياضوهومعروفداء:البرصأ-72

(1/02:الرازيبكرابيبنلمحمدالصحاحومخنار7/5،

qA
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عليةلعيسىمععزةالطينمنالطيرخليالئلألي:ألمطلي

السلأ!

فيه،ينفخثمطائر،شكلعلىثمثالاالطينمنبصنعالسلامعليهعيسىكان

ومشبئة،اللهبقدرةحيطائرإلىالئمئالهذافينحول

التفدبرأصله"الخلقأنومعلوم.السلامعلبهعبسىإلىالخلقلتسبالآبةان

المئمَوَات)خَلَ!احنذاء:ولاأصلغيرمنالشيءإبداعفيويسنعملالمسنقيم"،

وبسنعملَوَالأزفي")174(،السَّمَاوَات!هَدِيعُبدلبلأبدعهما،أيوَالأزضَ!)173(،

خصِيمٌهُؤفَإِذَانُطلَةمِنالاِشتانَ"خَلَ!الشيءمنالشيءالحهادبمعنىالخلق

مُميين،)175(.

وبينبينهالفصلفيقالولهذاثعالى،للاإلاالإبداعهوالذيالخلقوليس

الئحويلبمعنىيكونالذيأمانَذكرُون!)176(،اقلاَ!ختقُلاكَمَنيَخلُ!!أقمَنغبره

منخلُيُ!ؤإذالسلامعللهكعبسىالأحوالبعضفىلغيرهنعالىاللىجعلهففد

لإقي...!)177()178(.طفزاتتكُونُفِيهَافتننُخُكأنِيالطنرِكهَفلةِالطينِ

اللهأثدرهنحوبلخلقالطينمنالطيرالسلامعليهعيسىخلقكانإفن

منهفبضعطيناوبحعلهلْرابايأخذكانففد.إبداعخلقيكنولمفبهلهوأذن،عليه

منالجاداهذافيوليسطائرا،فيصبرفيهيننخثمطالًرطدةعلىثمثالا

وأوجدها،العدممنالالهخلئهاأشباءتحويلهوإنماشىء،لامنإبداعاولاالعدم

حالة.إلىحالةمنوحولهاالسلامعليهعيسىفأخذها

ا:الآيةالحعام،سورةأ-73

101:الآية:الأنعامسور؟-471

4:الآيةهالنحلسور؟ا-75

71:الآية،النحلسورةا-76

011:الآية8،الماندسورةأ-77

YA-692:الأصنهاليللرابالقرأن!ناظمفرداتمعجم:انظرأ

501
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والمسببالمفدرهوفالله،اللهبإذنفعله،السلامعليهإليهالمنسوبالخلقهذاثم

العملية،والوسيلةالخارجيالممببهوالسلامعلثهوعيسىالحتيقة،فيوالخالق

ارادنه.بدهعلىاللهحنق

واللهالطير،نمثالفيالمننخفيلهأذنالذىهوفاللهالننخهفيالحالوكنلك

نلكفيدورالسلامعليهلعيسىوليسالنمثالفيالحثاةيوجدأنشاءالذيهو

اللههووالمريدوالمتدروالمسبب،ماديمباشرسببهيالننخةوهذه،النفخسوى

ونعالى.نبارك

اللههووالخالق،صانعإلاهووماللطبر،خالفاالسلامعلطعبسىكانفما

نعالى...

هوالحباةوواهب،نافخهوإنماالطيرفيللحياةواهباالسلامعليهكانوما

)917(...ونعالىسبحانهالله

يأ18(بِالننِى!)ْالاليرِكهَفنَةِالطينِمِنَتَخلُ!الؤإِذكئير:ابنالإماميفول

نلك...فيلكبإذنيالطائرهيئهْعلىوئشكلهتصوره

فيلكبإذنيفمكلتهاالتيالصورةللكفيفدلفخلأنِي!،مَزاتتتُونُفِيهَا)قًننُخُ

...+)181(.اللهبإذنئطيرروحذاطيرافنكونفلك،

لأنها،اللهرسولالسلامعليهعيسىأنعلىلليللهيالمعجزةهذهاق

علىذلكاللهأجرىرسولابكونأنإلا6بهاالإتبانأحديسنطبعلا،للعادةخارفة

نبوئه.لصدقوإظهاراله،نأيبدابديه

0353-4/14:الخالديصلاحد.القرأدي،التصص:انظرا-7

011:الآية8،الماند6سورأ-8

2/115كئير:لأبنالعظمالترأنتنع!را-8
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الئهلإذنألموتىاحياء:الئالثالمطللي

اللهفبستجيببحببهم،اناللهفيدعوبالمونى،بمرالسلامعلبهعبسىكان

الله.بإذناحياء!بورهممنفبخرجونويحيبهم،دعاءه

الالههوالحقيقىوالمسبب،ماديسببهوإنماوالنفخالخلقأنأنفاببناوكما

اللهلارادةعملىمظهرهوإذ،للموتىالسلامعللطإحيائهفيالحالكنلكعزّوجذ،

حقبمَة،المحيهووال!ه،عللهوأفدرهمنهالدمكده،ظاهريسببوهو،عزوجل

لاحبائهم)182(.والمفدرالمسببوهو

الميثفخروج،السلامعليهنبوئهعلىواضحودلبلمعجزةالمونىوإحياء

وحعلاحباه،الذيهوالالهانعلىدليل،السلامعليهعيسىبدعاءحيافبرهمن

الله،عندمنرسولانهعلىبينةأبةذلكليكون،السلامعليهعيسىبدعلىحيانه

عزوجلةاللههووالممبتفالمحيالمبت،حياءاٍبسنطبعونلاجمبعاالبشرلأن

لحقيتي،والمسبب6ظاهريةأسبابهيإنما،للميتوالإحياءللطير،فالخلق

الحئيفة،هذهكدتقدالآيهْأننحدلذلكعزوجلّ،اللههوبالفعلوالمحيوالخالق

،البيانفيزيادةفلكوكررتمعجزانهمنمعجزةكلبعد+الالهئإذنفذكرت

ضرا.ولانفعالنفسهيملكلادله،عبذانهوليعلم

كلان،السلامعليهالمممبحلسانعلىبؤكدالنصؤجاءسثدإطب:يفول

اللهإذنونكر،اللهعندمنبهاحاءهمإنمابها،جاءهمالنيالخوارقهذهمنخارلمحة

الالهإذننهايثهفيلبذكربئمالقوليدعولموتحديدا،ئفصيلامدهاواحدةكلبعد

الاحنياط")183(.فيزباد!

2A-(:4/7.35:الخالديصلاحد.الترأدي،الفصصانظر'-A Y

1/993)بثصرف(:قطيلعمهدالفرأنظكلفيانظر:ا-83
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لههذهالسلا3عليهعسىخُصلماذاالرالهع:المطلي

المع!زات

عنسالم6بالنحديمقرون،للعادةخارق"أمرهي:المعحزةأقالمعلوممن

)184(.المعارضة

خارقامرهيأوبمئله،الإنبانعنومحهتمعبنمتفرفبنالبشريعحزامرهيأو

،النبوةمدعييدعلىتعالىاللهيخلقه،المعروفةالأسبابحدودعنخارج،للعادة

18(.)ْصدفهعلىشاهدااياهدعواهعند

تجيءالمعجزأوكانت،صدقهمعلىندلبمعجزاتألبياءهعزوجذاللهويؤبد

أعمافهم،ونهزالقومنفوسفينؤثربحيثزمانها،معمتفقةلعصرهامناممبة

الأمرأنورغمئعالى،الةأرسلهنبيالمعجزةهذهصاحبانيؤمنونوتحعلهم

الأمرهذايجيءأناقتضتنعالىالالهحكمةأنإلاللايئداع،وحدهيكنيالخارق

معمدداسبةفكانت،الرمملمعجزاثاخئلفثوهكذاومكالهلزمانهمناسبالخارق

.(1A'Iأفوامهم)فثهمهرما

فكان،زمانهأهليناسببماالأنبباءمننبيكلالدئعثكثير:ابنيلَول

بمعحزاتال!هفبعئه،السحرةوتعظيمالسحرالسلامعليهموسىزمانعلىالغالب

الجبار،العظبمعندمنأنهااستيقنوافلماسحار،كلوحيرتالأبصار،بهرث

فيفبعثالسلا!،عليهعيسىأماا!ابرار،Alعبادمنوصارواطسلامللاٍانثادوا

إلا،ابيهلأحدسبيللابماالآياتمنفجاءهم،الطبيعةعلمواصحابالأطباءزمن

الجماد،إحباءعلى!درةللطبببأينفمن،الشريعةشرعالذيمنمويدايكونأن

3الئتاديومإلىرهينهبرهفيهومنوبعثوالأبرصاكمهمداواةعلىاو

2/324للممهوطي:العَرأنعلومفيالائثاقا-84

I na-دارالنكر-1/53،:الزرقانيجمدالعظعلمحمدالثرأن،علومفيالعرفانمناهل

والدراساتالبحوثمكثبتحت!:م،6991سدة،الأولىالطلعةليروت،

Al-033بهجث:لأحمداللهانبياء:انظرأ
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والشعراء،والبلغاءالفصحاءزمانفيبعث،وسلمعليهاللهصلىمحمدوكن!لك

أوبملله،يانواأنعلىوالجنالانساحلْمعثلووجل،عزاللهمنبكتابفاناهم

لبعضبعضهمكانولوأبدا،يسئطيعوالمملاله،منبسورةأوملاله،منسوربعشر

أبدا")187(.الخلقكلاميشبهلاعزوحلّالربكلامأنإلاذاكوماظايرا،

قومهواشئهر،والمداواةالطبزمان،السلامعليهعيسىزمانكانفالَد

بنكرون،ماديينئوماكانواأن!كمابه،مهروامامعمثففةمعجزاتهفجات،بذلك

اليوموحودونثبث،الروحوجودلتؤكدالسلامعيهمعجزاتهفجاعت،والبعثالروح

البعثوبنكرونثماما،الروحيدكرونمادببنلقومالسكلعلثهعيسى!بعثالآخر:

تجيءأنمنطفياكانتماما،الروحأنكرالذيالماديالعصرهذاوسط...كلبة

عيسىنصويرمعجزةهناك...الروحلعالمإعلاناالسلامعليهعيسىمعجزات

،الروحوحودنؤكدالمعحزةهذهطيرا،فنكونفيهاينفخثم،الطيركهيئةالطينمن

تحولثعيسىفيهانفخفلما،بالحياةوصفهيمكنلاجماداالطين!طعةكانتلقد

علبها،فاضحدسهمنولبس،الجسمغبرشبئااقحباة،فبهاطبرإلىالطينفطعهَ

طليرا،فصارالصلصالفيالررحدبت،الروحهوالحهسمعنالمنفصلالشيءهذا

الجسد")188(.ولبسالحقبقةالفبمةهيالروحكأن

1/364.36-هكثير:لابنالطعالترأنتنسيرأ-87

88I-:033-331بهجث:لأحمداللهأنبياءالظر
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وافقتلأدهاالمعحهزات)918(،بهذهالسلامعليهعيسىالالهخصفتدوهكذا

فعلاحهه،ونبوتهصد!هعلىدلبلأكبرالمعجزاتهذهوكانت،وزمانهعصره

بدونالأطباء-قبلمنلهماعلاجلااللذانالمرضانوهماوالأبرصلثكمه

الاله.عندمنبهامؤبدوالهرسالئه،صدقعلىدلثل،طبيبعيروهو،علاج

وموففالاَيةهذهنالسيرفيالواردةالاسراليليات:الخامسالمطللي

منها:المنسرين

علطعيسىفلهودفخشكلهالذيالطائرهذاحولعديدةإسرائيلياتورث

،وصورهطيدافأخذ،النبوةادعىعندمانلكمدهطلبواقداسرائيلبنيوأن،السلام

ينظرونالناسداممايطيروكان،والأرضالسماءبينبطبرهوفإذافبهنفخثم

ميثا.سقطأعنهمعنغابفإذا،إليه

خلقا،الطبرأكمللأنه،الخفاشخلقمنهطلبواثدألهمالرواياتهذهوذكرث

كماوبلدرب!ئ!،بغيريطبروهووأفنا،وأممناناثديالهلأن،القدوةفيأبلغليكون

9A-(الألبياءمعحزاثمثلاعلى!دومملمعليهاللهصلىمحمدأنالعلماهبعضفكر

إحياءفمدهاالع!لامعلثه!سمععزاتؤاماالزملكالي:ابنعنكئهرابنفدعكلواكثر،

النراعالنبيعلموثد،الميتإحياءمنابلغالجمادوإحياءكثير،نلكمنولللبي،الموتى

:وجوهمنالميتالألممانإحياهمنأدلغالأحياءوهذاالممممومة،

معجز.وهذابتيتهلونالحيوانمنثزءإحياءالهأحدها:

البقية.موتمعالصواننلكأجزاءبتيةصمنفصلاوحدهأحياهانه:الئالي

حيانه...لييعتلالحيوانهذايكنولموالعقلالأدراكمعالحثاةعليهاعادانه:الئالث

يخاطبكانالذيالحجرفيوالعتلوالأدراكالحثاةحلولوفيكئير-ابن-الثائلكلث:

للحبا6محلاكانالحيوانلأن،الحملةفيالصوانإحياهمنأبلغهوماالمعجزمن،النبي

والمدرالأححهارتسلموكنلكنلك،!بلبالكلطلهحياةلاحيث-هذا-بخلافو!،في

لابنوالنهاية)البداية0.الحذع.وحدينلهالرسالةوفمهالتها،والأعصانالأثمعاروكنلك،عليه

(.بثروت-المعارفمكتبة6/192،كثبر:

http://www.al-maktabeh.com



فيولاالنهار،ضوءفييبصرولاالطير،ببيضكمايببضولا،الحيوانيلد

الفحر.طلوعوبعدالشمسغروببعد،ساعنينفييرىوإنمااللبل،ظلمة

اننس:اربعةهي،السلامعليهعيسىأحياهاالثيالأننسأنذكرتكما

فإنهالعافرامادوح،بنوسامالعاشر،وابنة6العجوزوابنله،صدبقاوكانالعاذر

وولدفعاشيقطر،91(وودكه)ْاللهبإذنفقاماللهفدعا،بأيامذلكقبلتوف!قدكان

ثيابه،ولبسفقاماللهفدعاسريرهعلىيحملبهمرفإنهالعجوز،ابنوأماله،

ودعاحهاءهاقدفكانالعاشر،بنثوأما،أهلهإلىورجع،عنقهعلىالسريروحمل

لْريبا،مونهكانمنتحييإنكفالوافلكرأوافلمالها،وولدذلكبعدفعاشتالله

منفخرجاللهودعافبره،إلىفذهبنوح،بنساملنافأحيىبموئوا،لمفلعلهم

شيب3زمانكفييكنولمرأسكشابكيفعبسىلهفقالرأسهشابوقد،كبره

القيامهْأنفظنتالدروحأجب:يقولصوثافسمعثدعوتنيإنكاللهروحياففال

)191(.رأسيشابذلكهولفمنفامت،فد

ؤوردعاشور:ابنيعَولالكثابأهلكنبعنمنقولهالرواياتهذهومعظم

مونها")291(.عقبفأحياهامائتكانتبنئاأحياأنهالأناجيلفي

منالقرأنعنهأخبرما"اقالفرأني:القصصكتابهفيالخالديصلاحد.ويقول

هانينغيرفييردولممبهماكانللمونى،السلامعلبهعبسىإحباءمعجزة

كانوكذلك،السلامعليهعيسىأحباهممعينينموتىلنااللهبذكرولمالآينبن،

لناتبينلمالصحبحةالسنةأنوبمامبهما،والأبرصايأكمهعنالقرآنإخبار

فاحياه،ميناكانأو،السلامعيهعيسىفعالجهابرصأحدهمكان،معينيناشخاصا

ايأناجبلإلىنذهبولا،أحياهمأوعالجهممنوتحديدنعيينفينخوضلافإندا

(51/905مدظور:لابنالعرب)لعمان،اللحماسموقيل6الدسم:الودك-591

واللر9/56-457:للرازيالغببومفاثعح3/275-216،:للطبريالبهانثامعانظر:ا-19

4/499-ه:للترطسالترأنلأحكاموالحامع21-2/41216،للسيوطيالمدثور

2/252عاشور:لابنواللكويرالتحريرا-29
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'"9Y)الانحثلحرفواLS.Jاللصالأننلكعلىأمئلةمنهاللأخذ

الاسرائيليات،علىردهفيالمدحىهذارضارشيدمحمدالشيخونحي

ماوأنوالاحياءالخلقوفوععلىنلللمالآيةانفاللكنهفيها،الخوضورفضه

:فقال،أجابفلكمنهطُلبذاٍبحيثالسر،هذافيهجعلأنهمنالآيهْ،منيفهم

ماوغاية،الآيةلفظعندنتفبل-الاسراثيلبات-النفصبلاتهذهإلىحاجةvْو

يردولم،بالنعلخلقأدهيع!لمولكنالسر،هذافيهجعلنعالىاللهأنمنها،يفهم

الآياتنجريأنتعالىاللهسنةجرتوقدوي،نلكمنشيئاأنالمعصومعن

كانوافإنعليهاموقوفاالايمانوجعللها،فومهمطلبعندالأنبياء،ايديعلى

بثوفففهو،بالفعلبعضهأوكلهفلكو!وعأما...بهجاهفقدذلكمنئميئاسالوه

نلك!)491(.مثلفيبهيحدجنقلعلى

تفسيرهاومحاولة،الغيبياثفهمفيمنهجهوفقرضا،رشيدمحمدذكرهوما

إلىبشيرماسابفامعنامروقد،مقبولغيرنأوبلانأوبلهاأوماثبا،عتلبانفسبرا

المنممربن.جمهوربهيخالفالذيالمدهجذلك

هذهرقوعمنالمانعفماالسر،هذاأعطاهكلد,وعزاللهكانإذا:ولول

وكانت،صدفهعلىلئدلبهاارسل!دالسلامعلثهعبسىإنثمفعلا،المعجزات

إسرائيلبنويشاهدهاوأنئقعأنالمنطقيفمن)سرائبل،لبنيمعحزاثههي

تعالى.الالهعندمنانهويدركوا،صدقهلهميئببنحنىبأعيدهم،

هذهكانثوكيفأإسرائيلبنوصدثهفكيف،بالنعلبتعلمالخلقهذااقفلنافإن

لبوثه.علىدالةالمعحزات

نكرإلىاميللافإنني،بالفعلالمعجزاتهذهوفوعفيأشكلاكنتوإذا

المفسرين.بعضفعلكمانلكفيوالرواياثالفصص

4/903:الخالديصلاحد.القرأدي،الصمصا-39

13ألم3رضا.:رشيدلمحمدالحكعالثرأننفسبر4-91
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الأحياءوهذا،والأبرصللأكمهالابراءوهذاللطير،الخلقهذاأنأقولولكنني

المعحزات،هذهتفصبلاثلجهلولكننا،السلامعليهلعيسىفعلاوفعفدللموثى،

ذكرنهبماونكئفيالآيهْ،عددنعفبلذلك،لهمويالذينلعينولاحدئت،وكيف

شيئا.فلكعلىنزيدأندونلنا،

فيهافينفخ،اللهبإذنالطبركهيئةالطينمنيصورهوفإذاقطب:سبديقول

الحباة،الالهخلقكيفالررمإلىندريلالأنناكبفندرى-لاال!هبإذنطيرافتكون

لاحهث،اللهبإذناعمىالمولوديبرئهووإذاالأحياء-فيالحباةيبثوكبف

على!ادرأصلا،البصريهبالذياللهولكنالبصر،ابيهبردكيفالطبيعرف

إذنلئحثيقوسبللأوالدواءبدواءلا،الالهبإذناطابرصويبرهـلمللنور،عينيهيفثحأن

بلاالغايةثحقيقوعلىالوسيلةئغييرعلىفادرالإذنوصاحبالشفاء،فيالله

)591(.وسبلة

ولطائففوائد:السادسالمطلي

الدعوةوهورسالئه،هدفمعم!داسبةالسلامعليهعيسىمعحهزاتكانتلمَدأ-

يُجازىأخرىحياةهناكوأنوالنشور،بالبعثوالإبمان،الروحئربيةإلى

بإساكه.والمسيء،بإحسانهالمحسنفبها

ووجودالاَخر،اليومووجود،الروحوجودعلىدليلالموئىإحلاءمعجزةا!ن

،أحشاؤهنحللت،الأرضأكلتهقدميتفهذا.الآخرةفيللأمواتوقيامةبعث

منبلهضحيهوفإذاالسلامعليهعبسىفينادبهرميما،عظامهوصارث

انممكناكانلمااليهود-بتولكمافقطجسداالمبتهذاكانلو،موته

السلا!علبهعيسىاستدعىفعندما،تحلل"قدالجسدلأنالموتمنبنهض

أمامالمونىفباموفي،الالهبفدرةوفام،جسدهإلىعادتاللهبإذنروحه

799لم2!طب:لسيدالقرأنظصفيا-59
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منالأحسادقيامهْأنلفومه)ئباث،الالهبإذنعبسىأحياهمأنبعدأعينهم

لانكارمحيالاندعلاالمونىإحياءفمعجزة.حقالآخراليوموانحق،الموت

فيسادفداليهودوأنخاصةوالنشور،البعثبحهحودتسمحولا،الآخرة

يحملهمقوياصوئاالمونىإحياءفكانالآخر،بالرمالأيمانعدمثفكيرهم

يححدون)691(.اللهبأباتكانواولكنهم،الابمانعلى

أنالمونىالسلامعليهعيسىإحباءأيةعنالترأنيالنعبيرلطائفمناق

إسرائيل:لبنيف!عمرانالسورةففيوالمرحلبة.الثعلابمننوعافيه

وَإذ)..:عللهمملتاالالهفالالماندةسورةوفيالالهِ!،بِأنِفمَؤتى!..وَأخي

وصارواالحياةفيهمفدبتالالهبإذناحياهمأولافهوبِكفي!أشَوئَىئُخرِجُ

أخرجهمثانياوهو.عمرانالسورةأيةلهبالاشارةنكنلتمارهذاأحثاء،

قبورهممنالخروجإلىدعاهمالحثاةفبهمدبتفبعدماأحياء،!بورهممن

فلا.المائدةسورةأبةلهبالإشارةنكلفتماوهذا،اللهبإذنمنهافخرجوا

اللدويعهووإنمامرة،منأكثرالواحدةالحالةعنالترأنإخبارفيلَكرار

.v!(6)مركلفيجدبدوإفادةالعرضفي

أنالا،صدقهعلىتدلواضحهْأباتمنالسلامعليهعيسىبهجاءمارغم

فكمبه،والمانهمالسلامعليهلعيسىنصديقهمدونحال،وعنادهمكفرهم

ومزدجر.موعظةمدهاكلفيلهمكانتبيدات،أباتمنيديهعلىرأوا

المينةالقلوبلالكيحييأنيسنطعلماللهبإذنالموشيحييكانالذيولكن

لبرئأنيسئطعلمال!ه،ذنباٍوا!أبرصالأكمهيبرئكانوالذيالمئحجرة.

كهيثةالطينمنبخلقكانوالذىالبفي.داءمنمنهيعانونكالوامماهولاء

691

791

-rrr:بهجتلأحمداللهأنبياءةانظر ern

4/803:الخالديصلاحد.القرأني،التصصانظر:
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الابمان،روحفبهمينفخانيسثطعلم،اللهبإذنطبرافيكونفيهفبنفخالطبر

علىبل.اللهمرضاةعلياءإلىالشهواثحضيضمنبأرواحهمفيسمو

الاجراميةخطتهمفيهيننذواأنوأرادوا،بغيهمإلىبغباازدادواففدالعكس

.(91)8بالالهالعياذو

وهيالعافبة،ردأوردها،أوالحباةبإنشاءنئعلقعمومهافيالمعجزاتهذه4-

ثشىْصميمهافيوهي،الرؤيةمدىعنبعيدعيبورؤيهْ،الحياةعنفرع

علبهأدممنال-إلامنالغيرعلىوالحياةالوجودومنحهعبسىمولدمع

خلقه،منواحديدعلىالمعجزاتهذهبجر!طأنفالرااللهكانوإذاالمملام-.

الاثمبهاثلكلإذنحاحةولا،مثالغيرمنالواحدنلكخلقعلىفالرفهو

الله،ثدرةإلىالأمرردمنى،الخاصالمولدهذامننشأثالئيوالأساطير

)991(.الانسانبمألوفونعالىسبحانهالالةالإنسانُيقبدولم

السابعالم!حث

ألكهفأصحالطلهص

ألقصة::معملالأولالمطللي

!ياتِما!عَعَداهـمِنكَالُواوَالزفِمأننففأمنحَاليَانَّخممبدهتَ"أنمنعالى:فال

!نرِتاهِنلَنَاوَفئنئرَخمَةلَدئذَبنأنِتارَلهماقتانواأننففِإِنىالْنتيَةُأوَ!إِذ

يألِتالَنملهفتَاهُنمثُئمكذذا!ممِنبنَأنكَفففِىأذألِهِنممحَى!مَزلهئَارَشَذا!

أمتُواقِيةأِئهُنملفخ!نَياهُنممحَهكَتفُمنامَذا!خنُنل!ثُوالِمَاأخصَىأنحِزنفن

ودارالمجئمع،دارالكثب435،:سبحانيمحمدد.القرأن،نظامفيالبرهانانظر:أ-89

ام.499،الأولىالطبعة

9 i-1/93كلطب:لسيدالقرأنظكلفيا i
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الشمَوَاتِرَثرَليافَتَلأُوافامُوااِذف!ولههنمظىهُذ!!ركتاقيدتاهُنمبِزكهِنم

!ونِهِبنائثذُوائؤمناشَططا!قؤُلاءِإِذأهـفتالَئذاِتفا!ونِهمِنتذصننوَالآزف!

فدكا!وَإِذالفِمخىافئَرَىبمْنِ!ظفمُنمَنلينٍلهسلطَلنعَفهنميَكُونلَؤلأألِفة

!خَمتِهِمِنرَبكنمنكُنميتشُزأننففِإِنىفَأؤواالفهَيبذونظِلأوَمَااغزكلنُمُوهُنم

ذَاتكَفلِهِنمكيطتَنَزَاوَرُطَلَمَتإذَاالثئنم!برلَئاهعلَز!!فربمُنممِننكُنمؤيُففى

مَنألفهِأيَاتِمِيطذتِذمِتهُتغؤةفِيوَهُنمألائمفل!ذَانتقرِفمُهُنمغرتتْوَإِذَافيمِينِ

وَهُنمأينقاطاونخسَلهُنممُزثبذا!وكِفالَهُت!دَفَننيُضالِذوَمَنأنمُلأإ!فَهُوَاللْهُيَن!

اطَّففتَنؤلهفوَمبيدِذزاكل!لاممِطوكَن!هُهُنمالائمفالِوذاتأنيبمنِذآتَوتُفَهُهُنمرُفود

فالَليئَهُنملِفنَسَاطُواكقتاهُنموكنَالِذرُغا!بتهُنموكمبهننثفِرَازامِتهُنملَوكفتَعلفهنم

فالهكلوانبطئُنملهنااعالَمُزبهـنمقالُوايَؤآلهَض!أؤيؤنالَ!فِنافالُواناثئنمكَنمبتهُنمفَئِى

وليمكًطفمِتةلهِرِزليلَنفأتبُئطنافاأزفىأ!هَاقنيتطزانمَإيتةِإِلَىفذِهبِوَبىلِكُنمأطَكُنم

مِئنِهِنمفي!دُوكُنمأؤيزحُمُوكُنمعلَفكُنميطفرُواإِنأِلْهُنمأخذا!لكُنم!اثنونوَلآ

المئاعَةَؤأنحَقالئهِوَءأنلِفطَمُواعلَفهنماغزناأل!دًاهؤفذنجذاِذانُنلِحُواولَيط

فالَلهِهِنمأعالَمُرَلهْهُنميففَاتاعَفهِنمالئُواطالُواأفرَهُنم!فتهُنميكنَاز!ناِذ!هَارَ!ي!

كَن!هُهُنمرَالعُهُنمئَلاطًةتشعِذا!مَيَتولُونَعَنهِنمتنَنخِذَنأفيهِنمعلىغَلَئواأئذِ!نَ

فُلكَنمهُهُنموكالَامِنُهُنمممَ!عَةويَئُولُونَلهِفقيِزخغاكَنهُهُنمسَادِممهُنمخَنسَةوَءيَالُولُون

فِيهِنمتَشنَنتِوَلاَظَاهِزامِرَاةإلأبيهنمنُنارفلاَميذإلأيالمُفنمتافيِتِهِنماعلمُرَلئى

زل!كَوَاذفُزالفهُنمئناءَال!إِلأءأ!ذنكَفَاعِذإئىلِاثئَءنَلُولَنأحَذا!وَلاَمِتهُنم

كَفنهِنمفيرَثنذا!ركدهئُواهَذَامِنفزد!زدىّيَفدِيبهىألظعَمَىؤ!لنَسِيمت)ذَا

الم!ئمَؤاتِغَفليلَهُلَ!يئُوالمَاالفهُ.أعنمُ!تِمنغا!وَازذَادُواسِنِ!مِثَة!ثَ

حُفبهِفِى!فنرِدُوَلامِنظبهندُونِهِمِننهُنممَاؤاشمِغليٍألهصِزوَالأزضِ
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اخذا!)002(.

علبهلمادظروافتيهْوهمالكهفأصحابقصةالاَباتهذهلناعرضت

نفوسهمواطمأنت،الايماندورفلوبهمفيفالقدحالأصناموعبادةالاثمركمنقومهم

وجل.عزباللهلااٍيؤمنواأنورفضوابه،

إلىبدينهموالنرارالكفرمنعلبههموهافوههماعئزالالفنبةهولاءوفرر

الحباةومتاعزبنةمنبذلكليثجردواالكهفواختاروامدينتهممنفخرجوا،الله

الضيقالكهفبهذافإذارحمنه،منعلليهمبنشرأنعزوجلاللهمنوطلبواالدنثا،

وشْسع.الرحمةفيهلتئشروسيع،رحيبفسيحفضاء،المظلمالخشن

اللهحفظوفد،الطويلةنومتهمفناموا،النعاسعلبهموجلعزاللهضربثم

عندفكانثلْؤذيهالاحىْئمسهالاأنالشمسفأمروالعفنالبلىمنأحسادهم

كنلك.عنهانميلالغروبعندوكانتعلبهانفعفلاأجسادهمعننمبلالصباح

.نائمونأنهممعإليهبنظرونأيقاظايحسبهمإليهمالداظروكان

-الذيوكلبهم،الشمالعلىومرةاليمبنعلىمرةيفلبهموجلعزاللهوكان

لحرسهم.كأنهالكهفبابمن!ريبابالفناءذراعبهباسط-معهمكان

بحيثالرعباببهمينظرمنكلفلبفيالالهقذف،عابثبهميعبثلاوكي

رعبا.منهمولمئفرارامنهملولىعليهماطلعلو

لهعثهمالمدةهذهوبعدتسعا،وازدادواسنبنثلاثمائةالصورةهذهعلىوبتوا

أنفراوانقديرها،فيواخئلنوانومهممدهَعنيتساعلونفصاروانومهمهنالله

ئم،صوحهلّللهامرهاويدعوافبها،البحثوراءطائللاالنيالمسالةهذهاSينر

يخنارانمنهوطلبوا،يأكلوهطعامالهملبشنريالمدينلأالىبالذهابأحدهمكلنوا

لابحبثملثبهايقظاحنرايكونأنمنهطلبواكما،المباحالحصالطيبالطعام

مكانهمفومهمبعرفأنبخشونكانوالأنهمبه،أحدولا!شعر،ابيهاحدينطن

62-9:لآيةا،الكهفأسور-552
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دبنهم.عنويردوهمينلكوهماومقثلوهم

والحنرالتخفيعلىmay,الطعاملبشنريالمللأنةالىالرجلذب

التوموكان!وممعليهموأعئرأمبرهمفكشفأخر،أمراأرادالهلكن،والانتباه

الكهفإلىالفنبةمنههربالذيالكافرالحهيلذلكزالإذوجل،عزباللهمومنين

وئعالى.تباركبالالهمومنحيلونشا

وجدراوصلوهولما،الكهفإلىبهلحقوا،الرجلنلكالقربةأهلراىفلما

عليهميبنواأنفثررابهم،يفعلونماذاأمرهمفيفاخللفوامانوا،ثدالجميع

مسجدا)1؟2(.

الاَيات:منق!مساتألثلألي:المطلي

ألحصلات

غغ!ا".!يائِنَاهِنكَالُواؤالز!يماننففِأمنحَاليَأنحَسِ!ثَ"انم

اللهصلىاللبيمنطلبواالذبنالمشركينهؤلاءبغنلةوجلعزاللهيُعزض

صلىللنبيفيقولالعجبمنفبهاماليعلمواالكهفأصحابلْصةبيانوسلمعليه

هيطويلةمدةحبائهموإبئاءالكهفاصحابثصةنحسبنلا:وسلمعلبهالله

وأبدعاعظموعجائبهاالأرضوزبنةعجب.كلهاأبالتافإنآيالكا،بقيةمنأعجب

وعلىترابا،جعلهاثما!ارضنز!لنعلى!درمنفإن،القصةهذهمنوأعجب

منطائفةيحفظأنقدرنهوهنشيء،كلعلىفالر،والأرضالسموا!خلق

معلوما.زماناوشرابطعاملونالناس

-1519V/:للطبريالبيانحامع3/74-77،كثلر:لابنالعظيمالترأننفعميرانظر:102-

226(4/2261-هتطب:لسيدالثرأنظكلفي21/83،1-52:للرازيالغهيومفاتثح

2/31-37:الخالديصلاحللدكتورالقرأنفيالسابتينلصصمع
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وهوأعجبهوبماكفروافقدعجيبعنسألواددالمشركونهؤلاءكانفإن

وَمَاوتَحْيائَمُوتُالذتيَاخقثُنَاإلأهِي"مَا:بقولونكانوافإنهمالعالمانفراض

الذهْرُ()202(.إِلأيُهالكُنَا

صفحاتفياقبل،اللهأياثبأعجبليستغرابةمنفيهاماعلىففصتهم

)2ْ3(.الكهفأصحابفصهْبفوقماالغرائبمنللاياهوفيالعجائبمنالكونهذا

ظ!ت

ىذا!.سِن!نالْكَفففِيآذَانِهِنمعلَى)نَضَزبئَا

تعالى:دولهومنهححهابا،علثهضرب:بفالكما،الوضعبمعنىهناالضرب

الذئة!)2ْ4(.علَنهِمْ)وَضُر!ت

نفوذعنأذانهمسددداأيبالنومأذانهمعلى"ضربلا:عباسابنقال

2(.اببها")َالأصوات

لالم!لةإنامةأنمداهموالمرادالئليلة،الانامةعنكنايةالاذانعلىوالضرب

الأصواث)2ْ6(.فيهالْنبههم

المسنلتلةللإدامةبدبعلأاسنعارةأذَانجهِنم!عَى!نضَزبئَا:نعالىفولهبكونوفد

،واللزومواللصوقالمباشرةفوةعلىليدلبالضربوعبرمعها،يسمعيكادلاالني

كانبمنبمنبهبنئبهلاحثىنومهفيلاسنغراقهشبهسمعهجهةمنيننبهفالنائم

42:أية،ئثةالحا!سور-202

الزحهلي:لوبةالمنيروالنفسثر3/574كثير:لابن6العظعالقرأنتفمميرالظر:302-

طب:لسهدالئرأنظصوفي15/5258عافمور:لابنواللكويروالئحرير15/216،

4/2261

16:الآيةالبقر!،سورة40-2

r1rأ/للترطبي:القرأنلأحكامالحامع50-2

5/258:عاشورلابنوالئتويرالتحريرو15/5212:لدوسيالمعاليروحالظر:60-2 p
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ليه)2ْ7(.اٍالأصواثوصولمنمانعةحعبخلف

عنالحجبفيلهاالمشاعرسائراشنراكمعبالذكرالآذانونخصيص

حههةمنإلانائمدومبنالَطعوفلماالنومتنسدالئيالحارحةلأنها،النومعندالاثمعور

السمع.ئعطلمنإلالوميستحكمولا،اذنه

والصوثغالباللنيقظالطريقةهيإذ،عادةللححبالمحناجةهيوالأنن

اسنحكامه.علىبدلطريقهفسدْ،النومإزالةطرقمنطريقواللكببه

بخلاف،النومإلايحجبهلاالسلمالسمع،طانالسمععلميسلالزمالدهّيلفالنوم

الأحهنان)2ْ8(.بلْغمبضيحجبفئدالصحبحالبصر

أصبح:حنىليلةنامانهذكررحلفيوسلمعليهاللهصل!فولهذلكومن

أننه")2ْ9(.فيالشبطانبالرجلْذاك

عنللغافلمضروبملروهوباللهل،يقوملاحتىجدانومهاسللعصأى

21(.حسه)ْوافسداذنهفيالبولوثعكمن،النومبئفلالقيام

ئإبئ!

لفئَهُنم!.لِيشناكلُوالهَنهنَاهُنم!ؤكذنِك

فيه،المبعوثالأمرعنوإماالفمخصفيإما!مكونعنالتحربكالدهص:

النوممنأوالحباة،إلىالموتمنخرجمنلكليمالدومهم،منأبقظناهموالمراد

التاسمي:الدينحماللمحمدالئأويلمحاممن6/152،:حيانلأبيالمحيطالبحرانظر:702-

ام.579الأولىالطبعة،العربيةالكنبدارإحياء11/5،1

للترطبي:الثرأنلأحكامالجامعو6/3011:حبانلأبيالمحيطالبحرانظر:258-

5/602أليمعود:لأبيالسليمالعثلوارنماد15/212،:لدوسيالمعاليوروح

فيالشيظانباليصلولمنامإذاباب،الصلاهكناب،صحيحهفيالبخارياخرحط90-2

.ا"19رثم:حليث1/384،أننه:

3/92ححر:لابنالبخاريصحبحبفمرحالباريفئح0-21
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.)211(.والانبعاثالنصرفعنيحبسهكانماعنهزالقدلأنه،مبعوثالاننباهإلى

كمامفزوعيقظةنومذ!ممنأيقظناهمأيالايقاظبمعنىهناالبعثيكونوقد

الفصةهذهمنالمتصودأنهناالاسئعارةهذهوحسَّنمبركه،منالبطريبعث

الإفافةهذهفيأنعلىللبيهالبعثلفظذكرفيفكانالموث،بعدالبعثإثباث

وكبفينه)212(.البعثإمكانعلىللبلا

المنهومالمصدرإلى"ذلكْبوالاشارةللتائمبيه،ؤكذلك!:فولهفيوالكاف

معجزةالطويلةالمد!هذهإنامئهمفيجعلناكماايأذَألِهنم!صَثنَا)!رًمن

وحفظنا،الكهففيالفتيةهؤلاءارقدنافلفدايقاظهم،فيالحالفكذلك،ربانية

وكذلكالأبام،مرعلىالعفنمنوثيابهم،الزمانطولعلىالبلىمنأجسامهم

أبدانهمصحهحةهالموتتشبهالنيالنومةلالكمنوأبقظناهمرفدثهممنبعت!اهم

سلطالناعظبمليعرفوافميئاوهبئانهمأحوالهممنبفقدوالموأبصارهموأشعارهم

يتبثنونع!نثمالربهمخلاصهمواٍدينهمفيبصيرةليزدادواخلقنا،فيفعلناوعجيب

يفثنا!بزدادواشيء،منهميتفيرلمرقدتهمفينائمونوهمعليهمالزمانطول

لمؤمنيلطنانلكوبكونالبعثأمرفيويستبصروا،وعلمهتعالىقدرثهبكمال

لكنارهم)213(.بينهْوأبهْزمانهم

:حيانلأبيالمحيطوالبحر363،374،الم5للئرطبي:!ترأنلأحكامالعامعانظر:1-21

6/301،

5/411:لحوزىلابنالمسيروزاد

15/926عاشور:لابنواللكويرالنحرير212-

،15/216:للطبريالبيانثامعو3/77،كئثر:لابنالعظعالثرأنلنهسيرالظر:213-

6/511حثان:لأبيالمحيطوالبحر
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الصطت

زيل!لاَالشاعَةؤأنْخ!الئهوَ!أنَّبنفمُواعَنهِنماغزئَا)وكَذنِك

!هَا".

اطلعداهمالذينلهعلمعلبهماطلعدابصبرنهم،لثزدادوبعتلاهمانمداهموكمااي

يبعث،ثميموتمنكحالواننباههمنومهملأنحقبالبعثاللهوعدأنحالهمعلى

عنأبدانهمحافظانسعاوازدادواسلينئلائمائةوأمسكهاننوممهمنوفىمنفإن

فبردها.أبدالهميحشرأنإلىالناسجمبعنفوسينوفىانثادروالتفنت،التحلل

قرببواقعيبمئلالبعثعلىدلالئهاهيالفصةهذهخائمةفيفالعبرة

وانحق،بالبعثاللهوعدأنفبعلمواالبعثقضبةالناسالىيفرب،محسوس

وأعئرنومتهممنالنئيةوجلعزاللهبعثالدحوهذاوعلىفيها،ريبلاالساعة

21)علبهمفومهم t).

ألفصة:فيم!ههمات:الثالثالمطللي

ابهمثفدكثيرةاموراهداكأننجدالقصلأهذهلأحداثاسثعراضناخصمن

لها.نوضيحالترأنيةالآياثفيبردولم

هيهلالفتيةهؤلاءعلبهاكانالئيالديانةالاَياثلناتوضحلمفمئلا،

غلرهما.أوالنصرانبةأوالبهودية

يونانياورومانيهووهل،حكمهفئرةعاشواالذيالملكالسمتوضحلمكما

.الخ...فارسياو

ليه.اٍلجأواالذيالكهفمكانولافيها،كانواالئيالمدينةاسمئوضحلمكما

ولا،الكهفدخولهموفثولاولونهكلبهمواسمأممماءهم،نوضحلمكما

وماالطعامليحضرالمدينةإلىذهبالذياسمئوضحلمكما،استيقاظهموفت

4IIII/قطب:لسلدالقرأنظكلوفي3/5485للبيضاو!:ال!كزيلالوارانظر:214-
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جرىوما،عليهمالمدينةأهلعثروكيفومفاجأت،أحداثمنالمدينةفيلهحرى

ذلك.بعدلهم

المبهماث،منكانثلذلكالقرأنية،الآياثئبينهالموغيرها،الأمورهذهكل

السكوثعلبناوجبيوجدلمواطابه،اطأخذوحبيبينهاصحيححدبثوجدفإن

غبرها.اوالاسرائيليةالرواياثخكلمنتوضيحهاوعدمعنها.

الرواباتمنالكثبرذلكفيوذكرواالمفسرينمنكثيرفيهاخاضولقد

منفيهماواستخراجالقرأني،النصئدبرعنالناستححبالتيوالاسرائدليات

ننعا.ولافالًدةولاعلمالهمنفدمولاودلالاتوعبردروس

فيجاءماحدعندفيهانقفونحنكئيرة،وأفاوبلشئى،رواياثالقصةففي

الئيوالأساطبرالرواباثسائرونطرح،المسنيفنالوحبدالمصدرفهو،الفرأن

21(.)ْصحيحسندبلاالئفاسيرفياندست

وفوأند:لطانف:الرالهعالمطلي

دلبلاالطولِلة،المدةهذهنومهمبعدوبعئيم،الكهفاصحابقصةفدمتا-

يقتاهُغ!،"وكَذَلِكَئعالى:فولهففي.والقيامةالبعثإمكانعلىوا!عباومثالا

كانالأمرلأن،بالبعثاسئيفاظهمعنالقرآنعبرحيث6هذاعلىندللطيفة

علىوئعالىنباركئدرئهعلىدلالةوفيهفبورهم،منالأموالْاببعثشبيها

الئهِوَ!انبيَالَمُواعَنهِنمأكزئَا!وكَننِذلهفوأنكما.الآخرةفيالبعث

لأهلأمرهمكشفمنالحكمةإلىإشارةفيهفيفا!،رَ!ييَلاَالشاعَةَوَأنحَ!

لاأئيةالساعةوأنحقالةوعدانليعلمواوذلك،بعدهممنوالناسالمدينهْ

تسعا،وازدادواسثينئلالمغائةأذانهمعلىضربالفئدةلاءفهوًفيها.ربب

وملابسهموشعورهمبحواسهماحثفظواكماتئغير،لمهيكماأجسامهموبتيت

.دالترأن،فيالسابتينتصصمع4/2261،قطب:لسثدالقرأنظصفيانظر:215-

2/3804،:الخالديصلاح
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بعديبعثهمأَنعل!!الرالالهأنوبما.المدةتلكطوالشيءمدهايُنقصلم

أصحابلنصة.القيامةيومالنا!بعثعلىكادرممبحانهفإنه،الطويللومهم

الفيامة)216(.يوموالاحياهالبعثعلىالعملبةالدَرأنبةالأدلةلوىمنالكهف

فيالفجواثلالك:الكهفأصحاب!صلأعرضفيالفنيةالخصائصمناق

بإقامةويستمتعالخياللملؤها،فجوةحلقندنكلبينتنركبحبث،القصة

منها.واللاحقالسابقبينالننطرة

اهئدوابعدماامرهمفينq_jjيث!ئماوهمالكهفاصحببمفمهدالفصةفابتدأت

إلىبدينهملِنرواأنإلالهمسبيللاانهفبجدوا،مشركينثومبينالالهإلى

الآياثننصبلوبننهي.فومهمبهيعنزلونالكهوفمنكهنابخنارواوأن،الله

بببانجديدمنلثبندا.الكهفدخولهمأوفرارهمكينيةعنالحديثدونهنا،

الكهففيأولاءهمفهارايهم،عليهاسثقرمانفذوابعدماالكهففيحالهم

هذهكلنومهموببنورعاينهبحفظهوتكفلهمالنعاسعلثهماللهضرل!!د

بعضهمفيسالوااممتيقظوا،قدفهاهم.أخرىفجوةواسثيتاظهمالطوبلةالمدة

فيوصونأمرهمينفضحأنملْخوفونوهم،جائعونهمئملبئهم،مدةش

أوفيرجموهممقرهمالقومبعرفلئلاأحدبهيشعرولابئلطفانرسولهم

فيمثروكةفجوةوهناك3المشهدهذاهوأينولكنملن!،فييعيدوهم

ثم.عليهمالناسوعثركشف،قدامرهمأنإلانجدلافنحنالفرأني،السياق

الكهفخارجوالناسوفاتهممشلاالأخير،المشهدالقرانيالسيالْىيعرض

يدورثم.للأحيالذكراهمويحفظونيخلدونهموكيف،شانهمفييدلازعون

يتخيلهبمابملأهاأنإلىالالَارهـأندعواخرىفجوةوهنا،عددهمحولالحدل

هذهمشاهدبذلكوسهي،عليهمالمسجدهذاالخبالفليتخذعنها،بخياله

551عاشور:لابنوال!ويروالتحرير3/486،للببضاوي:اللكزبلأدوارالظر:216 ° n/ t

i:الزحيليلوهبةالمنيرال!لَممبر Y I I / Ia4:ثطبلمميدالفرأنظصولي/Y y I i
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2الفصة)7 I).

،للنفوسمحببةمؤئرةبطربقةالكهفأصحابلْصةالكربمالقرأنعرض

سببلعلىاولاقصنهماوردتلتد،الفنيالعرضاسالببأرفىوفق

نحعَقبذلكوهي.والبيانالتفصبلسببلعلىأوردهائموالإجمالالاخثصار

يجعلالجمالهذاأنإذالنديالجمالطربقعنللفصةالدبليالغرض

أعمق.الوحهدانفيووفعهاأيسر،النفسإلىورودها

!يَاتِنَاينكَلألُواؤالزئِيمأنكَففامنحَال!انخممي!هنت)أنمهكذا:تبدأفقصنهم

لَنَاوَهفنئرَحْمَةلَدككمِنألِتازبطافَالَالُواأنكَففإلَىأنلتيةُاوَىعغ!ها!اذ

ثئمعَدَذا!سِنِينَأنكَهْفِفِيأذَايخهِنممحىفضَرَبتارَينتذا!!فيتامِن

ثمالقصةملخصذلك!.امَذالَ!هِئُوالِتااخصتىأنجزنقنِأيْيتطَمَلفنَاهُنم

ودومهمدخولهبعدوحالتهمالكهفدخولهمقبلتشاورهمنفصيلاتلمبعه

المدبنة،فيوكشفهطعاما،لهمليشنريمنهمواحداوإرسالهموبقظنهم

الخ.،أمرهمفيالتومواخنلاف،عليهمالمعبدوبناءوموئهم،وعودنه،

للنفصيلات)218(.مشوقةمتدمةكانالثلخيصهذافكأن

ذِرَاكَهِل!السِطوكلْ!هُنمالنئفالِوَذآتأنيَمِينذَات)وثف!هُنم:نعالى!وله

كفؤصِيدِ!.

والإخبارالفثبة،عنالأخباربينفرقانجدفإنناالآياث،فيالنظرإمعانعند

يشمللمبينما،الشمالوذاتاليمينذاتيقلبونكانواففدهم،اما.كلبهمعن

هذاوفيالكبفية.هذهعلىونامبالوصيد،ذراعبهبسطحيث،كلبهمالتثليب

محكومةغبرالربانبةالدَثرةوهذه،النائمينحفظعلىالله6خرإلىإشارة

217

VIA

لعميدالقرآنظلكلوفي.101411-قطب:لسيدالقرأنفيالفليالنصويرانظر:-

4/2261226-ه!طي:

ا-48914!طب:لسيدالقرأنفيالقيالتصويرانظر:-
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أحسادهم.اطأرضتأكلفلمالنفليبطريقعناللهحفظهمفالفثيةبا!أسباب،

اسئالْرارهرغم،جسدهالأرضنأكلفلمئقليب،بدونكلبهمالالهحفظبينما

شيء)921(.لايحدهامطلفةاللهففدرة،حراكبدونلو!ها

2/72:الخالديصلاحلللكنورالقرأنفيالسابتثنثصصمع921-
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الثافيالفصل

فبىالمعنويالاحياء

القرآن

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



ئمهيد

ذاواٍ،وجمودهوثسونهالقلبمرضأسبابمنوالمعاصيالذنوبارتكابإن

،الموتإلىالمرضذلكبهيُؤد!طلاحنىمعالحنه،منفلابدلهذاالقلبنعرض

حهديد،منالحياةفثهوندبيصلحأنالممكنمنوئبلدوجمد!ساالذيالنلبوهذا

كذلكوالثمار.الزروعوئمنحفنزهرالمطر،بوابلالمحدبةالميتةاطارضيحيفالله

حديد.منالروحفبهاوندبفنحياوالابمان،بالقرأنالمبنةالفاسيةالفلوباللهبهدي

وَلآفحَ!مِننزلآوَمَااللِلذِكرِ!ولهُنمتخْشَغألظأمتُوالِئذِينَيَل!)(أتنمنعالى:فال

مِتهُنموَكَثِيزفُولهُهُنم!نَسَ!ثالآنَدُعلَفهِنملَطلأثَهلىُمِنأنبتَاليأونواففذينيَكُونُوا

لَطكُنمالاَيَاتلَكُمُليئا!ذمَؤتِهَالهَطالأزفىَيُخياللّهَأناعلمُوافالممغونه

تفُون!)1(.

فلابحلالخلر،باعمدليقومواللبشراللهملحهاربانبة،نعمةالحياةأنكما

وسخطه.اللهلغضبمتعرضاكانوإلايسلبها،أنلأحد

جمبعها،والانسانيةالحباةعلىمعئدبابعتبر)نسان،حباةعلىالمعتديفإنهناومن

فيهوالذي،القصاصفريضهْفكانثجريمئه،نوعمنعتوبهْيعاقبأنويسئحق

إحهاءالفصاصهذافىوكان،والأعمالأشملمعناهفيلحياةضمانذائهحد

حيانها،مفوماثلفقدهاكالملهثةصارتأنبعدلوجودها،وصونالبشريهْ،للنفوس

أو!لييَاحَياةفئمنصِ!ي!وكلَكُنمئعالى:قال.والطمأنينةوالسكونالأمانمن

تنْالونَ!)2(.نطننمافمَال!

للإحباءآخروجهعنالحديثالمبحثهذافيولَوفيعْهاللهبعونممأللاولولهذا

6بالإيمانالفلوبإحباء:الأول:جانبينمننلكموضحهْ،المعنويالإحياءوهو

بالفصاص.الننوسإحياء:والثاني

أV-11:الآينانالحديد،ممورةأ-

917:الآيةالبفرإ،سورة2-

125

http://www.al-maktabeh.com



الأولالمبحث

بالإ!مانالمالولهاإحياء

لالالمان:الدكيلإحياءكالمرادالاولألمطللي

الملبتعريفأولا:

لغة:العالب-ا

يانياللغةفيوهوثلبا،يقلب!لبمنمصلر،اسم،اللاموسكونالقافبفتح:!الي

بمعنيين:

حو!لهوثفبه:الشيءوفلَلت،ففبيفَلِبُهثَلَبه:تلَول،وجههعنالشيءتحوبل:الأول

)3(.وجههعنحو!لهاو،لبطنظهرا

كتلبوحط،إلىوجهعنوصرفه6ثصرينهالشيء!لبُالأصنهاني:الراغبقال

!احالمنتفييرهالشيءوتتليب...سطريقئهعنصرفهأيالإنسانوقلب،الثوب

حال")4(.

وفيومحضه،وخالصهلبهشيء:كلقلب،ولبهشىءكلخالصبمعنىالثالى:

أخلصلأنهالانسان!لبومنه(.)ْبسْالقرأنوقلبقلباشيءلكل!إن:الحدبث

بكرأبيبنلمحمدالصحاحومختار1/منظور:لابنالعربلسانانظر3-

2/512،:الفيوميالمقريعليبنمحمدبنلأحمدالصلهروالمصباح7/6064:الرازي

ئاريخ.)بدونبهروث،-العلمثةالمكئبة

f'أ:الأصفهاليللإمامالقرأنألفاظمفرداثمعجم4-

رفم:حلث2/548،:يسفضلباب،الترأنفضائلكنابمملنهفيالدارميأخرثه5-

احمدفواز:تحقيقاهـ،704الأولىالطبعة،بيروت-العربهيدارالكناب)3416(،

العلمي.وخالد

M
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)6(.وأرفعهفيهشيء

y-اصطلاحا:ال!ي

القلببهذالها،روحانيةلطيفة"أنههنها:لللالب،عدةنعر!فاتالعلماهنكر

والمعاكلبالمخاطبوهو،الإنسانحتيفةهياللطبنةونلكمنعلق،الحسماني

")7(.والمطالبوالمعاش

منبه،ئختصالنىالمعاليعنبالفلب"وبعبرالأصنهاني:الراغبوفال

ذلك")8(.وغير،والشجاعة،والعلم،الروح

الفؤاد)9(.منالعا!ةالقوةمحلهوأنهومنها

أ(!)11(.بالنياط)ْمعلفةالنوادمنمضفة"الفلبمنظور:ابنوقال

الايمانمحلوهوالحهسمانيبالقلبتعلقلهاروحانبهْ،لطيفةهوهذاعلىفالالالب

أوالإنسانصلاحفيعليهالمعولوهووجمرها،الأهسياءهذهضداووالفمحهاعهْوالي

.فساده

0Oly/:يسفضلفيجاءمابابالترأن،فضائلكتالطسننهفيالنرمذيواخرثه

غر!ب.حلالثهذاوول2887.:حليت

ومختار2/5512للنيومي:المنيروالمصباح1/5685منظور:لابنالعربلعمانانظر:6-

7/456:الرازيبكرأبيبنلمحمدالصحاح

تاريخ()بدونالعربيالتراثدارإحباه3/3،الفزالي:حامدلأبيالدقعلومإحياه7-

iاأالأصفهالي:للإمامالفرأنألناظمنرداثمعحم8-

37المالسعود:لألهيالسلمالعتلارشاد9-

بنللخيلالعثن)انظر:الوطة.وجمعهالونبن،منالتلببهعتقكلدعلبظصقأ-النثاط:.

.(7/456احمد:

1/685مدظور:لابنالعربأ-لسانا
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لسلهلهين:هـال!هاالماليوسمي

اللهرسولقالقال:عنهاللهرضيانسفعنحال)12(،إلىحالمنلتقلبهلأول:ا

بشاء7)13(.كيفبقلبهاال!هأصابعمنإصبعينببنالفلوب11:وسلمعليهاللهصلى

ومممي)14(:ْالكفويأبوالبئاءيتول،وارفعهالجسدفيشيءأخلصلأنهالثائى:

وسرعةالعقلمنفبهلماالأعضاءأشرفلكونهقلباالصنوبربةالمضغة

1(.")ْوفسادهصلاحهفيعلبهالمعولالبدنرئيسوهوالخواطر،...

الإ!ماننعريفئلأليا:

لغة:الإبمان-ا

ضدوالأمن،والأمانالآمنمنأمِن،فأناامِتتُوهد"أمْنَ"منمشتقالابمان

الخيانة.ضدوالأمانهْ،الخوف

الئصديىْ)16(.معناهوالإيمان،مؤمنفهوايمانايؤمنأمنمصدروهو

النفسطمأدينهَوهو،الخوفضدفالأمن،و"الأمنْالإلهمانببنصلةفهناك

Yi)4/:أباديللنيروزالتميزنويبصائر:الظرا-2

IT-الرحمن:إصبعيبينالفلوبأنجاءمالهابالقدر،كناب!مننهفيالترمذيأخرحهه

/46 1 f Aرثمحليت:(.iأ.)بيروت-العربيالنراثحياءداراٍحسن،حلهثهذاوقال2،

شاكر.أحمدنحنون

التضاءووليعاش6الأحناتكلضا!منكان،الكفويالقريميالحسينيموسىبنايوبأ-هو4

طية)فظر:.وتعمطنوأريحألفسدةبهاوتوفياسلكبولإلىعادوبغداد،والقدع!بنركيا،

-المعارفووكالة1/922(بافداإممماعلالمصلنين،وأثارالمولنيناممماهفيالعارمن

ام(.159،يسلبول

الحسثنيموسىبنأيوبالبقاءلأبي(اللغويةوالفروقالمصطلحاتفي)مععمأ-الكليات5

.أم299،الأولىالطبعةهبيروت-الرسالةموسسة307،:الكنوي

بكرابيبنلمحمدالصحاحومختار13/21-23،مدظور:لابنالعربلسانا-انظر:6

.1/11:الرازي
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الأمنأنبعديوهذا،الطمأنينةإلىالموديالتصدبقهووالابمان،الخوفوزول

بحياةإلايزوللنالخوفوأنوئحفقه،الأيمانبوحودإلابنحتقولنبحصللن

لنالدهّةوأنالبصير،الواثقبالإيمانإلاتحللنالطمانيلةوأن،وفاعليتهالايمان

.الإيمانبوحمودإلانوجد

والننيحهة،بالأصلالنرعصلةبينهماوالصلة،منرابطانمنلازمانوالا!مانفالأمن

6)17(.بالشجروالثمرةبالمفدصة،

شرعا:الايمان-ل!

سبيلعلىللحقالنفسإذعانبأدهالايمانالأصفهانيالراغبعرف

بحسبوعملباللسانوإفرار،بالقلبئحقيقاشياء:ثلاثةباجئماعونلكالئصديق،

بالحوارح)18(.فلك

والقبولالخضوعإظهارالإبمانأنالزثاج)91(:عننفلااللممانفيوحهاء

ولاعليهواجبالفرائضاداءانبرىالذيوهوشاك،ولامرتابغهرللشريعهْ،

2(.ريب)ْذلكفيبدخله

التيالأمانةصدقفيالدخولالإليمانفيالأصلأيضا:ْمنظورابنوئل

وهوالأمانهْادىففد،لسانهصدقكمابئلبهالنصديقاعئفدهوذافاٍ،علبهاللهائئمنه

99الثالئةالطبعة،دمشق-دارالعَلم،الخالديصلاحللدكتورالإلمانظكلليا-انظر:7 fام.

26.للأصفهالي:القرأنالناظمنرداتا-معحم8

ئعانيكتابمصلفالبفدادي،الزثاجالممرىبنمحمدبنإبراهبمابوإسحاقهوأ-الزثاج:9

قصحهدرهمايومكلالزحهاجعملمنيعطبهفكانالمبردلزمجمة،نألثفولهالقرأنْ

أعلامممير)انظر:مانة.وئلاث!مر!إحدىممنةماتالمعئضد،ندماءمنكانثم،وعلمه

الطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة4،1/036:الذبياحمدلهنمحمداللينلشمع!اللبلاه

الأرنا،وط(.فمطب:تحفوناهـ،6413الناسعة

13/23.منظور:لابنالعرب02-لسان
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+)21(.منافقوهوللأمانةمؤدغيرفهوبقلبهالئصديقبعتقدلمومن،مؤمن

بقول.والعملالنطقفيهيدخلشاملولكنهوالاعنقاد،التصديىْمجردليسفالإيمان

وعملباللسانوإقراربالجناننصديقهوئعربفه:ْفيالطحاوبةالعقبدةشارح

")22(.بالأركان

بالإ!مانألدكيإحياءمفىثالثا:

،ماثئمحياكانمنإلىالحياةإعادةأحدهما:،بمعنيبنيانيالإحباءانثتدم

مرةالحياةلهولْرد،يموتانفبلللقلبحياةوجودمنفلابدالمعنىهذاوعلى

.أخرى

قولهذلك،ودليلوالهدابة،الابمانعلىمفطور!أنهأصلا،حنفالقلب

للُسِهِنمعلَىؤأئنهدَهُنمذُزيتَهُنمظُهُورِهِنممنآلَمَ!تِىمنرَب!أخَذ"وَإذثعالى:

شَهِلئَا!)23(.بالَىفالُوابزلينم؟الَشتُ

"ما:وسلمعليهال!هصلىاللهرسولقال:فالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

اويمجسانه")24(.أوينصرانهيهودانهفابواه،الفطرةعلىبولدلااٍمولودمن

7)26(.للإسلاممنهيئابولدمولودكلأنفعناه:شرحهفى2()ْالنووي!ال

13/23منظور:لالنالعرب21-لسان

بهروت،-الإسلاميالمكتب1/373،الحنني:العزأبيبنلمحمدالطحاوية6العنيد22-شرح

العلماه.منثماعة:تحتىام،849،الثامنةالطبعة

).72:الآبة،الأعرات23-سورة

يولد...؟مولودكلمعنىباب6والآدابوالصلةالبركتابصحثحهفيمسلمرحطأخ'-4

)2658(.رثم:حليث4/4702،

ولد.النوويالفمافعيالحدرانيالحزاميمريبنشرفبنيحيىاللىنبوزكريامحى25-هو

علمهفياللهوباركشتى،علوماأتتنمئثناهحالظاإماماكان.وستمائةوثلاثثنإحدىسدة

منينزوج،ولمالدلثاملاذلحهمعناركاوالزهد،الورعفمديدكان!صده،لحسنونصانينه
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ولكن،بالإيمانحياصلهفيوالقلبالننس،فيفطريباللهفالإيمان

والسبر،والشيطانالهوىباثباعالطريىْ،حادةعنوإبعادهاالفطر!هذهبانحراف

نمفشبئاشيئاالنلبيمرضبها،والئعلقالددياوحبوالملذاث،الاثمهواتوراء

لهحصلت،بالإيمانوشحنهصاحبهأدركهمافإذاالموتإلىالحدبهبنتهي

جدبد.منللنطر؟وإعادئهإحيا،5فيثم،الحياة

عنالشيءثحويلبمعنىيأتىأدهللطباللغويالممنىفيمعنامروفد

علىمنطوراالقلبوكانفطريا،أمراعزّوحذباللهالإيمانكانولما،وجهه

وحهه،عنوصُرفتحولفقد،والملذاتالشهواتفيوانغمسانتلبفإذا،الأيمان

وأشرف،الإنسانلبهوفالئلب،وأشرفهوخالصهشيءكللببمعنىباثيوانه

التلبهذاالحرفمافإذاجميعا،الأعضاءإلىالحباةنصلخد4ومنفيه،شيء

الأحياءجملةمنالوافعفيكانواقبمونه،بموتالانسانفإن،وماتالابمانعن

حيائه.فتدكمنيكونعندهشيءأشرفبنقده!أنه

لبستجمرهوحياةالفلبحباةأنواعلم:ْففالالفلبحياةنبميةابنعرفوفد

العلمفيشرطوهيبالموصوف،فائمةصفةبل،الإراديةوالحركةالحسمحرد

القلبفحياةلنلك،مسللزمةأيضاوهيالاختثاربة،الأفعالعلىوالقدرة،والارادة

)27(.الفلبْتفسدالنيالقبائحمنالمانعةهي

أنبعدبهوإنعافمه،الطبهذافيالابمانايفاظهوبالإبمانالفلبفإحياء

ببتزار،للنوويةو"الأربعقالأنكار+56+،الصالحينزياض+،مسلمصحيحفمرحتصاليفه

وسبينستممنةتولي،المنيةوحضرته،والدهعندفمرضدوىإلىوعادالمقلم!،

r،)-4/047147التيعمراني:بنطاهربنلمحمدالحناظننكرة)الظر:.وستمائة

(.السلفيعبدالمجثدحمديثحف!:،الرياض-دارالصس

الطبعة،ببروت-العربيالنراثدارإحياه16/80،2:النوريالأمامباثمرحمسلم26-صحيح

هـ.أ293الثانثة

الئانثة.الطبعةام،739بيروت-العلمبةدارالكتب1/26،:الجوزيةالقيملابن27-النوائد
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منابيهبتودومابالاله،الإيمانئقويهْطريقعنوذلك،الضكلفيوانغمسماث

يقول..،الكاملةالحياةللقلبشحققحلَىالمحظوراثواجلتابالمأموراتفعل

عبنهوفرةوسرورهوزبنثهوعذاؤهالفلبحياةالماموراتفعل"اق:الفيمابنالإمام

بحصللاالمأموراث(فعلبدون)أيذلكبدونالمنه!اتوترك،ونعيمهولذنه

.(NA)(11القلبحياةمن)اينلكمنشيء

:فقال)92(المباركابنوانشد

إدمانهاالنلوبتبعهاالفلوبئميتالذنوبرأبث

3(عصيانها)ْلنفسكفخيرالتلوبحثاةالذنوبولْرك

الملياحياءأهميةرابعا:

ئهينٌوَقُزآنذكزاِلأهُوَإِنلَهُيثنهَفِيوَتاألشِّونَعلمئَاهُ!ؤمَا:تعالىقال

فكَلنِرين()31(.غىفتَوذوَيَج!خيئاككَمَنبيئذرَ

مسل!يرالفلب،حيكانمنهوالقرأنبإنذارينتفعمنانالآبئانهانانبينت

لهلاحإذابالحقا!رارعل!ينواثبفهووالرشادالهدىموافعيعرفالبصبرة،

مسثسلما.مذعنالهويخروضياء،إشرافاجوانبهفنمئلئ،نورهمنبريق

لميجعلموتا،الكفرفبحعل،الحياةمفابلفيالكفرالقرأنيالنعببروبضع

1/012:السالقالمرثع28-

النافعهْبالئصاليفاشئهر،ومائةعاثمرأئمانىممنةولدواضحهبنالمباركبناللهجمدهو92-

وئمانيىإحدىسنةرمضانفينوفي،للعلمثامعاوكانالفمعربعَولكانالفماممعلأ،والرحلات

1/275-927(.للذهس:الحناظتنكرة)الظر:ومانة.

5/464للليهتي:الإ!مانشحب03-

96.7-:الآيةهيسسور؟31-
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فريق،فريفانالقرأنهذاإزاءأنهمالناسيطموهكذاحباة،للإبمانالقلباسنعداد

ميت")32(.فهولايسنحلبوفريقحي،فهوبع!نحهثلي

أوْفَ!نتهُكَكَلِمَنلَنبفرَ!ذَلِكنِي"اِنوالفلاحللهدابةالأساسهووالقلب

من!لبلهكانلمنق!ي(.،لَهُفلن"!مَنفتادة:ئالننهِيذ!)33(.ؤهُؤالمئنعَأنئى

")"3(.الحيالفلببهوالمرادالأمةهذه

لفظوردحيثكبيرا،اهتماماالقلبعنبالحديثالكريمالترأناهتموفد

بلي:ماثيأهمبنهونبدو3(،مرة)ْوعشربنمائةْالنلب"

:والصلاحالهدايةأساسهوا-

الحهاةلهحصلثفإذاوحيانه،القلبعلىمنولفوفسادهالانسانصلاحاق

سمعثثال:عداللهرضيبشيربنالنعمانعنالحسدجميعالصلاحعمبالايمان

صلحصلحتإذامضغةالجسدفيإنالا:ْيتولوسلمعلطالالهصلىاللهرسول

")36(.القلبوهيألاكله،الحسدفسدفسدتواذاكلهالحممد

لأنهبالفلبكانماهووالوفوعالارتداءفيالأصلفمرحه:فيحجرابنفال

)37(.البدنعماد

وفي22/66(عاشور:لابنوأشويروالنحرير23/31(للمراغي:المراعيلتسير32-الظر:

5/7592!طب:لسيدالترأنظكل

73:الآيةق،33-ممور!

26/177:للطبريالبيان34-ثامع

95455-أجمدالباثي:فوادلمحمدالقرأنلألفاظالمنهرسالمععم:35-انظر

حليث1/28،لليله:اممتبرأمنفضلباب،الوحيلدهكتالي،صحيحهفيالبخارى36-اخرثه

)52(.رثم:

دارالمعرفة-1/912،لعع!تلاني:حجربنلأحمدادبخاريصحيحبثمرحالهاري37-قح

الخطيب.الدينرمحبعبدالباكليفوادمحمدتحق!:أهـ،937بيروث،
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والسرور:السعادةحياةننحفقبه2-

هيوالني،والسروروالفرحالسعادةحياةلتحقبقضرور!طالفلبإحباءاق

لِفولالد،بمعرفةالقلبإحياءبعدإلاإليهاالوصوليمكنفلا،الحياةمرائبأعلى

وئقدي،اللهئعرفأنوالسرور-الفرح-حلاةطريتهافاول:نلكفيالقيمابن

شاهدبقلبهفيقوم،البصيرةبأشعةالطمعظلماتويحرق،ابيهيوصلكطريفااببه،

ولا،اللهيكرههابخطرةيعمامحهفلا6قلبهعلىحارسايقومثم،الآخرةشواهدمن

فحينئذووسا!ممها،النفسحدبثعن!بهبنلكفيصفوللفعه،لافضولبخطرة

حتىولدزايدئتكررالشواهدثلكئزالولا،إليهوالانابةومحبئهربهبذكرفلبهيخلو

عده،ولتفسباولْروبحاله،وراحة،علبهنعمهْنكونبل6!لبهبهاوبنصبغتسنفر

يظفرلمومن،إليهوالانابةعلبهوا!بالاللهمحبةالايسدهالافاقهْالقلبففي

فَلاَهُذايَاتفَعَ!مَنئعالى:يقولوحسراث.وألاموغمومهمومكلهافحبانهبذلك

ايضأ:وبفول38(،فمتنا!)فيائمَةلَهُقبنذِكريكطاصفىَؤفنبَائنقىوَلآنضِذ

وثدطفتةإ)93(،خهاإقلَثخيِيئهُمُؤنجنوَفوَأشأؤذقَرينصَالِخاكيلَ)مَن

ومعرفةبالايمانوسرورهولههجئهونعيمهالقلبحياة"هي:ففالالقعابنفسرها

4(.صاحبها")ْحياةمنأطببحباةلافإنه،الاله

وتائره:ئ!ههوسرعةالطيئذلذل!3-

ومن،مونهإلىنرديوكلد،صحنهعلىتؤثر،محيدةامراضالقلببعنري

الكنرإلىبصاحبهالقلبيُلتيلاحتى،الناحيةهذهالكريمالئرأنيهملفلمهنا

1لآيةا،طه6ممور-38 2 4 -1 2 3 A.

79الآب:،ا!نحل93-ممورة

895-306،:العزىصالحجمدالمنعمتهنهبالئيم،لابنالسالكينمدارجثهنيب04-انظر:

نا!يخ(.)بدونالعلميةالمكتلهة
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بالله.والعياذ

بتلبهاالنقلب،كثبر؟هيبلواحدةحالةعلىنابنةليستالنلوبوأنخاصة

منإصبعبنبثنالفلوب8:وسلمعلبهاللهصلىالهرسولهالبفماء،كينماالله

")41(.يشاهكبفيفلبهااللهأصابع

الحسبةبأنواعهاوهي6ومونهالثلبحياةعلىثوياتائيراللذدولطأنكما

النلبعلىئؤثروالهواجسالخواطرانكماوحلِائه،التلبعلىنوئروالمعدوية

سمعت:كلالعنهاللهرضياليمانبنحنيفهْعنصحثحهفيمسلمروىأيضا،

كالحصيرالفلوبعلىالفننئعرض)2"(:بقولوسلمعلطاللهصلىاللهرسول

أنكرهافلبوأيسوداء،"(نكئة)ْفيهنُكتأفمربها)"4(،فلبفأيعودا)43(،عودا

نضرهفلاالصنا)46(،مئلأبيضعلىثلببن،علىنصبرحنىببضاءنكنةفبهلكت

مُجخِيأ)9"(،كالكوز)8"(مربادا)!4(،أسودوالآخر،والأرضالممماواتدامثمافئتهْ

وثال4/448.:إصبطنبينالقلوبأنحاءمابابالتلر،كتابمشه،فيالترمذي41-أخرحهه

حسن.حليث

ههولِؤئر،النائمبحهنبالحصيريلصقكماثانبهاأيالدكلببعرضئلصقأي:42-تعرض

2/171(.:النوويشرحمسلم)صصحلم4الثصالهاشدة

1(.2/72:اللوويباثمرحمسلم)صحيحشيهبعدشيئاوتكررنعادأيصدا:صدا43-معنى

السابق:)المصدر،شرابمحلمدهوحلتو!زمهاهئامادخولافيهدخلتاشربها:44-معنى

.)2/172

2/172(.:يلسابق)المصدر،لقطةدتطةككئة!:45-معدى

غدعلىلشدته،أخرىصفةلكنل!عاضه،بيانالهالصفالعمبيهاليسعاض:يلتاضي46-!ك

الحعروهوكالصفا،كهتوثرولمبهئلصقلمالفننوأن،الخللمنوسلامنهالأيمان

YV(.21/:العمابق)المصدرفمىء،بهيعلقلاالذيالأملس

لاالمعل!حهثمنالفلبأربدادوبريدوالقم،الابلمهئحبسالذيالموضع47-المربد:

للمباردالألرغريبفي)النهاية،معروفهوماالسوادإلىالفلبلونفاقالصورإ،
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(.35)َهوامناشربماإ!منكراينكرولامعروفايعرفلا

دخل،المعاصيوارتكب،هواهلَبعإذاالرجل"اق:شرحهفيالنوويقال

نورعنهوزالافتئنكنلك،صاروإذا،ظلمةيتعاطاهامعصيةكلمن!به

(.ذلك")اْبعدشيءيدخلهولمفيه،ماالصبانكبإذاالكوز،مل!والفلب،الاسلام

المسئمرالنطهيرمنفلابدهناومن،كثيرةالقلبعلىثؤثرالتيفالمؤثراث

شبهةعلبهورداذاالقلبفرضنثمية:ابنبقولوحيانه.مادنهعلىللحفاظللفلب

صلاحهاسبابمنكانوموعظةحكمةلهحصلتواق،مرضه!وثشهوةاو

بماالبدنبتغذىكما،ويؤيدهلزكيهبماوالقرأنالإيمانمنالقلبويغتذيوشفالْه،

(.6)2ْوبصلحبكملحنىوبزيدفينمولهئربىأنيحتاجفالقلبيدمبه،

العلي:حياةهيالحفينيةالحياة-4

بالقلبالقرآناهئمامكانهناومن،البدنلاالالَلبحياةهيالحقبفبةالحياةاق

لحياةيحعلوهو،للأممرائدةلئكونوإحيائها،الأمةبهذهالاهئمامبابمنوإحيائه

الزاوىاحمدطاهر:ئحقهقأم،979،بثروت-العلميةالمكتبة2/182،:الجزري

الطناص(.ومحمود

)لعمانبالكور،ف!ربإذاالماء:اكئازصوة،بلاالكوبوهو،معروفالأوفيمن:الكوز48-

5/453(.ملظور:لابنالعرب

2/173(.معملم:صحثحعلىالنووي)دنمرحمائلا94-معخيا:

بانهأوصافهمنأخروصفهوبلسوافىه،منتقلملماتائمبيهامجخيا"ممالكوزثولهوليس

2/173(.:العمابق)المصلر،حكمةولاخثربهلايطقحتىولكستلب

العالوب:بعضمنبالا!مانالأمانهْرفعلاب،الأيمانكتابصحهحه،فيمعملم55-أخرحط

,/r'1"(.14)رفم:حليثاt

ا2Yr/:النوويبئمرحمسلم5-صحهح)

أهـ،993،القاهرة-السلفيلأالمطلهعة1/4-5،)بتصرف(:تيميةلاينالقلولط52-أمراض

الئالية.الطبعة
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فيها،فائدةلاالبشريلأالحياةتصبحنلكففدمافإذاولودا،وطعماهدفاالبشريهْ

ينحركأليإنسانإلىالأدسانفبهاوينحولومنعبة،مملةألبلأحياةإلىوتنحول

(.أوشعور)3ْروحأوكلببدونولكن

سبحانهالالهجعلولهذاالئلب،حياةهيالحباةئحفيثة:القمابنالإمامبقول

فيفالحباة(،اخفاء!)4ْكرُ)أفوَات:نعالىفالكماحي،غيرمبناالكافرونعالى

فئلكبالالهحثائهأوئاتإلاعمرهفليس،حياتهمدةالانسانوعمرالتلبحياةالحنيثة

(.)َممواهاْلهعمرولا،عمرهساعات

الحفاظمنولابد،الإدعمانحياةفيوضروريمهمبالايمانالقلبإحياءاق

حثىبإصلاحهوالاهنماموآفاث،أمراضمنيعنريهمماوحماينه،القلبهذاعلى

حالتهعلىمحافظاليبقىلحيائه،اللازمبالزادثزويدهمنولابد،ويننكسيئردىلا

الرفبعة.الابمانبة

الفلوب:ْوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفال:ظلالخدريسعبدأليعن

وقلب!ف!،عليهمربوطأغلفوفلببزهر،السراجمل!فيهاجردقلب:اربعة

فقلبالمنكوم!القلبوأماالمنكوس،فقلبالأجردفاما،مصفحوهالبمنكوس،

فبهالإيمانفملو،ونفاقالهمانفيهفتلبالمصفحالنلبوأماانكر،ثمعرتالمدافق

فأيوالدمالقيحيمدهاالفرحةكمل!فبهالنفاقومل!الطبب،الماءيمدهاالبقلةكمئل

-53

of-

-55

،عمان-للنشردارالمنار64.:الخالديصلاحللدكنورالثرأنهذا)نظر:

.ام399،الأولىالطبعة

12:الآية،اللحلسورة

)بنصرف(:الحوزيةقيملابنالشافيالدواءعنسأللمنالكافيالحواب

ئاريخ(.)لدون،بيروث-العلميةدارالكثب1/36،
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(.علطْ)6ْغلبثالأخرىعلىغلبتالمدتين

بمدالصالحوالعمل،نفاقوفبهالمانفبهالمصفحالقلبأنعلىيدلفالحديث

يسيطرالنفالْىمددعلىالايمانمددتغئبفعند،النفاقيمدالسيئوالعمل،الإيمان

القلببصبحوسيطرالدفالْىمدد-بالله-والعياذئغلبإذالكنالفلب،علىالأيمان

النهاية.فيملكوسا

فيالاسنمرارثمكللوبهمإصلاحهيالمالوبمرضىحقفياطأولىفالفريضة

(.ئحناجه!)7ْالذياللازماليومىالزادبإعطائهامطنةحالة

:وآثارهالملل!احياءطرقالئائي:المطلي

الملبإحياءطردأولا:

بالايمانالدكيإحثاء-أ

لِىبيَنفمِىنُوزانهُذخطتاقأخنيئَاهُهَيناكانَ!أؤفننعالى:اللهيقول

فَالُوامَالنكَافِرلمينَذف!كَذتكمِتهَالخَارِجلَفم!الظفناتِفِىمَثنُهُكَننألئام!

يَغمالُونَ")58(.

يأميثا،كانالذيللمومن:الأولى4عجيبئينصورنينالآيهْهذهلناعرضث

نورالمهوجعلc4]وهداهبالايمانفلبهالالهفأحيىحائرا،هالكاالضد4فيكان

ومعاملانه.وأدابهدينهأمرمنبصيرةعلى،الناسفيبهيمشي

لامتحيرايبقىلأنهمنها،بخارجليس،الظلماتفيالمنغمسللكافروالثالية:

مصر،-ترطبةمومسط(،11)145رثم:حليث،1Y/"ممملده:فياحمدالإمام56-اخرثه

:وعيرهالمؤمنثبفيلمابالايمانكثابالزوائدمعمعليالهيثميونكره(5تاريخ)بدونا

الصحثح.رثالورحالهاحمدرواه:و!ال1/63،

الخامسة،الطبعة،مصر-دارالسلام71-74،حوى:لممعيدثروحثةنربيلعّاالظر:57-

.122الآيلأ:،الأنعام58-سورة
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الدائمة.وَالحبر!والفزحالخوفعليهفيسنولي،صلاحهوحطإلىبهندي

المنكاملةالسوبةالصحيحةالحياةبحقبنعمالذيهوالمهئديفالمومن

بدبنه،دقينةمعرفةوعلىوسيرنه،وعملهبوينعهنامةبصيرةعلىلأدهالمطمئدة،

الحافل.والنعبمالمنلافةوالخيراتبالآمالحافلمممثتبلمنيننظرهوما

وظلمة،المنهجوظلمةالكفر،ظلمة:ظلماتفي!عبشالضدوالكافر

والفلقوالحيرةوالضبقالعذابألوانبشتىالمحفلالغامضالمسنقبل

(.والاضطرب)9ْ

فبحييها،قلوبهمفيالإبمانينفخأنفبل،الدينهذا!بلالمسلمونكانهكذا

...والاسنشرافوالنطلعوالحركةالحرربةمنالضخمةالطاثةهذهفبهاوبطلق

الايمانعليهاينضحقلوبهمإذائمظلاما،ارواحهموكانتمواتا،قلوبهمكانت

فيبهفدماثمىالنورمنهاويفبضفتضيء،النورفيهايشرلْىأرواحهموإذافلْهئز،

وتكشفالمسثعبد،وثحرر،الخائفونطمئنالشاردوئلتفطالضالنهدي،الناس

الجديد.الانسانمبلاررالأرضفيوثعلنللبشر،الطريقمعالم

شيء،كلنذوقبهابعيدحياة،الموتبعدحياةالقلبفييلشئفالأيمان

أشعته،نحثشيءكليبددنورا،الظلماتبعدنورافبهوبطلقشيء،كلونصور

.الإيماننورهالذيالقلبلذلكقطفبلمنبندُلمكماجديدمجالهوفي

عنوانعزالموت،فهو،الأبديةالأزليةالحقيفيةالحياةعنانئطاعوالكفر

الاسثقبالأجهزةفيوانطماسموت،فهوكله،الوجودفيالمؤئرةالفاعلةالقوة

.موتفهوالفطربة،والاستحابة

فيأنهحالهكمناللور،!البهعلىوأفاض6الحياةروحهفياللهنفخافمن

والتنسلهر4)8/8:المراعيوللّعمير2/00212-أهيلسعود:لأبيالسلمالعتلارشاد95-انظر:

المعاصر-دارالفكر8/28،3-أالزحبلي:لوهلهةوالمدهجوالفمريعة6العتيدفيالمنير

.أم199،بيروت
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بالَول6(.بينهما)ْشئانشتانمختلنانعالمانإنهمامنها،لهمخرجلاالظلمات

الأفؤاثُ!)61(.ؤلاَالأخيَاءُييمننَي"وَفا:نعالى

لأنالميث،بحالالكافروحال،الحيبحالالمؤمنحالتشببهالآيةففي

للمداركقاطعاالموتوكانكلها،والمساعىالمداركمبعثكانتلماالحياة

الكفروشبهمنه،والآخرةالدنباخيرانبعاثفيبالحباةالأيمانشبهكلها،والمساعي

كلها...النافعهْوالمدركاتالأعم!عنالانقطاعفيبالموت

الأيمانإلىالكفرمنخرجلما،كاملةمشابههْبالحيشببهاالمؤمنفصار

علىداممابالمدثشبيهاالكافروكان6الموتبعدالحياةفيهنفختبالايمانفكأنه

.كفره

أنهكماوالائجاه،القصدفيحياة،والمشاعرالفلوبفيحياة،حياةفالإيمان

فاصدة.مثمرةبانبة،حركة

الأصيل،الحباةمصلوعنوانقطاع6الضميرفيموتمو!،والكفر

مميرفيالمؤثر!نوالاستجابهْالالنعالعنوعجز،الواصلالطريقعنوانفصال

.لحياةا

امواثوالكافرونوالمشاعر،والنفوسالقلوبأحباءالمؤمنونيشماوىولا

)62(.والحواسالقلوب

الذينالموئىحكمفيهموالقرأنوالوعظالإيمانفلوبهمفييوثرلاوالذين

فمَؤثى...!)63(.ئُشمِعُلاَ"إِئكَنعالى:بفوللايسمعون،

125ألم3)بتصرف(:فطبلمميدالقرأنظص65-في

22:الآلهةلاطر،6-سورة1

الزحيلى:لوطلأالمنيرواللقسير22mi/عاشور:لابنرالندويرالئحرير62-الظر:

Y9Y'9ه/!طب:لمميد2نالترظكلوفي22/1254

08الآط:،النمل63-ممور!
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محسوسةغثرننمميةلحالةمئحركةحيةصورةيرمممالبديعالقرأنيفالنعبير

كالمونىذ!ولاءالماثماعر،وهمود،الحسوبلادة،الروحوخمودالفلب،حمودحالة

لاالمونىلأنالدعاءبسمعونلاوهم،وسلمعليهاللهصلىالرسوليدعوهم

حياةلاميت،وسننهنواميسهيدركفلاالوجود،عنحسهينفصلوالذي،يشعرون

ت.

بهاوالالنفاعالالهأباتللالتيمنهـأةحيةثلوبهمفالموملونوبالمنابل،

فطرنهملتبهانعلىالدعوةنزيدولافبسلمونبسمعونفهممفنوحة،وبصانرهم

فثعمئعيب)"(.

وحيهال!هسمىولقد،الروححياةوهو،الحياةالفلبفييوحهدالإيماناق

أِلَفكأؤخف!آ!وكَذنِكَنعالى:فال،والأرواحالئلوبحياةمنبهيحصللماروحا

القلب.فيالحياةيبثفهو،الحياةبهتحصلروحأنهفاخبرأفرِنَا!)63(،ميطرُوخا

فيالنافعهْالحباةفَقَذفقدففدهماومن،واللَلبالروح8حباوالإبمانفالوحي

الذيالملكفبهينفخحتىلهحياةلاالإنسانأن"كما:القيمابنيقول،والآخرةالدنيا

جملةمننلكقبلكانواقالنفخبنلكحبافبصيرروحهمناللهرسولهو

ومملمعلبهاللهصلىالرسولفبهينفخحنىودالبهلروحهحياةلافكنلك،الأموا!

أننأخبرأفيشَا...!.مِنرُوخاإلفدَأؤحننا)وَفذَلِآ،ابيهألئيالذيالروحمن

اصابهفمن،الملكيالرسولنفخعلىموقوفهْوالامملكارةفالحلهاة،ونورروحوحبه

لهحصلومنالحيائان،لهحصلث،البشريالرسولوننخ،الملكيالرسولننخ

3)ك!(.الأخرىوفاتثه،الحبانبنإحدىلهحصلت،الرسولنفخدونالملكننخ

5/2666.ثطب:لمميداللَرأنظكللىانظر:64

.52:الآيةألاثمورى،65-سور!

/98-1.09:القملابن66-الفوائد
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بالطمالطيإحياء-ل!

الئاسِفيلهِهِيَنفىِنُوزالَهُوَحَفنَا!اخفيناهُمَفئافالط)أوَهَنئعالى:قال

مِنفا...!)67(.ل!خَارِحلَفسَالظئمَاتِفِىممكُهُكَمَن

!حياة،والهدىموئاالكفراعتبرثالهاالآيةهذهتفسبرفيالرازيذكروفد

حعلمبثا،والكافرموتاالكفراللهجعل7فلماقال:علم،والهدىجهل،الكفرلأن

الحيرةيوجبوالجهل،جهللأنهموناالكفر.جعلوإنماحبا،والمطد!طحياةالهدى

شيء،إلىلهنديلاالميتوأيضاالسكونيوجبالذ!طكالموتفهووالو!فة،

والفوزالرشدلحصولسببوالبصروالعلموبصر،علموالهدى،كذلكوالجاهل

حصولهدامإذاالشيءانوهيعلميةدفيقةمنها"بخارج"ليسلْوله:وفي،بالنجاة

ظلماتفيالكافركوندامفإذا6لهاللازمةوالصفةالذائيكالأمرصارالشيءمع

يعسرلهاللازمةالذائيةكالصفةالظلماثلالكصارثالذمثمةوالأخلاقالجهل

6)68(.عنهارالتها

وبحطهفينيره،القلبفيالالهيجعلهونورحياةالعلمفإقموئا،الجهلكانوإذا

السثاري)96(:الثاسمبنالقاسمأبوالعباسيقولطاعئه،علىفيقبل،بخالقهويعرفه

شيءكللهخضعاللهعرفومن،اللهمعالفلبوحياة،باللهالئلبحياة+المعرفهْ

لعمانهعلىالالهأجرىبالصد!اللهمعقلبهحفظومنفبهملكهأئرعاينلأنه

122:الآية،الأنعام67-سورة

ا-13/71172)بتصرف(:للرازيالفيب68-مفانيح

سيار،بناحمدالحافظسبطالسيارى،المروزيمهدىبنالتاسمبنالقاسمأبوالعباس96-هو

للعامي،والنكر!،للوليوالوممرسة،لنبيالخطرةقولهومنعبادبنوأحمدالموحطأباسمع

للذبى:اللبلاءأعلامممير)انظر:سدلأ،وثلاثواربعيناللثثنسدةئوفي،للفئىوالعزم

05(.05-ا15/0
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)07(.الحكمة

علىبهيمشيفبروجسده،البدنحيكانوإنوالروحالتلبميثوالحاهل

فقال:بعضهمالشدالأرضوحط

فبورالقبورفبلوأحسامهملأههموتالموتفبلالحهلوفي

نشور)71(النشورحنىلهفليسمبثبالعلمبحيلمامر!لمواق

فهذهوملزومها،والحركةالحم!هيالحباةلأن،الطبمبناالجاهلكانوإنما

تشببهاهذاوليسحقينة،مبنةكانتله،ئنحركولمبالعلمنحسلملماالفلوب

)72(.والروحالفلبموتفلكبل،البدنبموتلموتها

لمَادَغاكُنمإِذَاوللزسُوليلثهاشنَ!يلهُوا6متُواأئذِينَايفا!ثعالى:وند

ييُخدِكُنم")73(.

بحيكم"فلَلى:ْلما،بالعلمالآيةعنهانحدثثالنيالحياةالزمخشريخصودد

ولبعضهم:موث،الحهلانكماحياةالعلملأن،والشرائعالدياناتعلوممناي

كفنوئوبهمبتفذاكحلئهالجهوللْعجبنلا

النفععدمفيكالميثهلأنبئيابه،والخيلاءالعحبعنللجهولنهيوهو

إدراكلاجسمعلىاشئملحلث،كالكفنبهيعجبالذيئوبهوأن6الإدراكوعدم

0V-اهـ،554،بثروت-العربيدارالكناب5/11381:الأصفهاليدملأبيالأولياءحلية

الرالعة.الطبة

495ص:القملابنالسالكينمدارجتينيبعن71-نفلا

495:التبملابنالممالكينمدارجنهنيب:انظر72-

42الآبلأ:،الأننالسور؟73-
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6)"7(.نفعولافيه

احياهففدالعلمإلىالحهلمنبإنسانارنتىومنالأكبر،الموتهووالجهل

الموئىإحياءإلىترجعالبعث"حتيتة:الغزاليأبوحامدبقول:أخرىنشاةوانشأه

وفد،الأشرفالحياةهووالعلماكبر،الموثهووالجهل،اخرىنشاةبإنشائهم

ومنوموئا،حباةوسماهماالعزيزكتابهفيوالجهلالعلموتعالىسبحالهاللهنكر

فإنطببة،حباةواحياه،اخرىنشأةانشاهففدالمعرفهْإلىالحههلمنغيرهرفي

الأحياءمننوعفذلكئعال!،اللهإلىودعائهمالعلمالخلقإفادةفيمدخلللعبدكان

7(.")ْيرثهمومنالأنبباء،رنبةوهي

موئهإلىاحياناثوديوفد،والأسقامالأمراضبكئرةيتأذىالحسدأنوكما

الجهلمنبنوعويثاذىويثالميمرضفالقلب،للقلببالنسبةالجهلكذلك،وهلاكه

العلم.بفعَدحيانهالقلبوبفقد،المطلقبالجهلويموت

غهللعبدغنىفلا،والقلبالروححباةفقدفيهالعلمفالَدالفيم:ابنبقول

منشرابلالحملر،منفمراكانالشخصمنالعلمفُمْدإذاولهذاعين،طرفة

حينئذ".منهأنفصشيءولا،اللهعندالدواب

ملائموهو،نفسهفيكمالفلأنهالطم،بوجودوالبهجةاللذةحصولوأما

والايلامالايذاءعايةفيوهوونئص،مرضالجهلفإن،للنفوسالملاعمةلحابة

")76(.ونفسهحسهلففدفهووالمنافرةالملاعمةبهذهيائمعرلموهن،للنفس

فيوأهمينه،العلمفضلئبينالنيوا!أحاديثالآباتمنالعديدوردوثد

بكلأحاطالذىعلمهوسعة،خلفهوايداعصن!عه،ودئة6الخالقعظمةعلىالتعرف

.2012/ةللزمخفمريالكشاف4-7

والحابي-دارالحنان1/126،:الغزاليحامدلأبيالحممدىاللهاسماءفيالأسدى75-المتصد

لجابي.بعمامتحق!8791،الأولىالطبعةكلرص،

ئاريخ(.)بدونبيروت-العلمطدارالكتب1/85،:الئيملابندارالسعادأ76-منتاح
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يتول،الذاكرةالحبةالتلوبأصحابإلاأيانهمعينفاعلولا،الكونهذافيشيء

لأوبيلاَياتوَالئهَارِالفيلؤاخن!وَالأزضِألشمَاؤاتخلقِ!ي"اِن:ئعالى

?َالأقل!!)77(.
فَئؤفِنُوارَبكَينفخ!أئهُفطمَاونُواالَّإينَ"!وبهقيً:تعالىكلولهنأملناولو

العلمفأهل6وإحيائهالفلبلصلاحطريقالعلمأنلوحيدناهُوكهُنم!)78(،نهُقخابتلهِه

أعلىويفبنكثربخشوعو!خرجونالشهطانوساوم!علىيثغلبونالذينهم

أرثى.وللمان

لاله،ونقديساوإجلالاخفموعاقلبهازدادوثأملهوتفكرهالمؤمنعلمازدادوكلما

بنالئةيضنى"إ.ئمَانعالى:بفول،العبادةحقوبعبده،الخشيةحقبخشاهئمومن

حقبخشاهإلما"اىالآلِة:هذهتفسبرفيكثيرابنالاماميئولأنقطَءُ!)97(.عِده

والعلمأنم،العلبمالنديرللعظمالمعرفةكانتكلمالأدهبهالعارفونالعلماءالخشبة

ولكن،والروايةالحديثبكئرةالعلمفلبسواكئر،أعظملهالخشيةكانتأكملبه

وكفىعلما،اللهبخشبةكفىالفلب،فيالالهيجعلهنوروهو،الخشيةكئرةعنالعلم

8(.)ْثهلاْبالاغئرار

الهدىمنبهالالهبعشيمامل!"إن:وسلمعلبهاللىصلىالهرممولوفال

الكلأفانبنتالماء،فبلتطيبةطائفةمنهافكانثأرضا،أصابغبثكملووالعلم

منهافشربواالناسبهاالالهفنفعالماءأمعمكثأحالبمنهاوكانالكئير.والعشب

تلبتولاهاءنمسكلافيعانهيإنما،اخرىمنهاطالًنةأصابورعوا،وسمْوا

لممنوملروعفم،فعلمبه،اللهبطيماونفعهالالهدينفيفقهمنمل!فذلككلأ،

591:الآية،عمرانال77-سورة

45:الآية،الحج78-م!ورة

82:الآية،فاطرسورة97-

3/554كثير:لابنالمظيمالترأن08-تنسير
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به")81(.ارسلتالذياللههدىيقبلولمراسابذلكبرفع

،والهدىالعلممنموففهاخكلمننخللفالفلوبأنندركالحديثهذامن

هوفالعلم،العلمطربقعنيعرفعدمهأوالوحيمعالقلوبهذهثجاوبوأن

وصلاحهالقلبحياةنكونالعلممنفبهاماوبفدر،للإصلاحالأولىالوسبلة

بالوحيينتنعولايموثالفلبفإن،العلممنخاليةكانثولو،وبالعكس،بالهدى

.واللاى

دلهئعلمهفإن،العلمنعلموا:العلمفضلعنجبلبنمعاذكلامفىجاء

بعلمهلالمنوثعلبمهجهاد،عدهوالبحثشمبيح،ومذاكرنه،عبادةوطلبهخشيهْ،

ئُفنصوائمةفادةالخيرفيفيجعلهمأفوامابهاللهبرفعفربهْ،لأهلهوبنله،صدقة

الجهل،منالقلوبحياةالعلملأن،رأيهمإلىويُنتهىبافعالهمويُقتدى،أثارهم

فىالعالىوالدرجاتالأخيارمدازلبالعلمالعبديبلغ،الظلممنالأبصارومصابيح

والاَخرة")82(.الدنيا

فهوطبه،حياةالانسانيفقدوبدونه،وظلمةموتوالجهلونور،حياةفالعلم

هيالحباةلأنحباة،وهومرائبها،وببينالأشياءحفائقعنيكشفيأنهنور

)83(.والأعمالالألواللنسدبدالموجبةالكماللصناتالمصححة

والعلمالهدىمناللبيبعثمامل!بيانلاب،النضائلكتابصحيحهفيممملم81-اخرثه

)2282(.رتم:حلهث4/1787،

حديث2/520،1:العلمطلبفيحاءماباب،العلمكتالطموطاهفيمالكالامام82-فكره

41821:ر

1/53:القِملابنsدارالسعادمنثاح:انظر83-
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الصالحبالعملالنلبإحياء-ج

حَيَاةنننُخطهُمُؤفِنوَهُوَألئىأؤننَربن!نالخاعَمِلَ"فننعالى:فال

طفهَة!)84(.

طببةحياةبنحنبقكنبل،باللهالايمان!اعدةعلىالمرنكزالصالحالعملإن

إلىوالاطمئدانبه،وال!الةباللهالئلباتصالبئحتثقكفيلوهو،وصاحبهللثلب

8(.)ْللقلبوالسكينةوالرضىوالهدوءالصحةبثحفيقكفيلوهورعابنه،

يتتوىفهو،بالعملالعلمهذاقرنمنلابدفإده،بالعلمبحييالثلبانوكما

بل،يكنىلاوحدهالدظر!طالعلملأن،الصالحةبالأعمالحبانهتدومبل،بالعمل

الذيالموئر،الفا!الحيالا!مانإلىبالنلبدصلحتىبالعمليئترنانمنلابد

ويضئ.ويزدهرفيلموصاحبهفلبفييُغرس

الذيهوالمعئبروالإيمان،الأعمالعنهلكنجالذيهوالمطلوبفالايماق

والتربية.والجهادرالسعي،والنفماطوالهمةالحركةعلىيبعث

فشيئا،شبئاالقلبإلىالأيمانأنوارئنسللحئى6العلممعالعملمنولابد

علىالإقباليكونماوبتدروالعملالعلمعلىالهمةتكونماوبتدروسّيره،فئحييه

ذلك،وغبرفرأنوفراءةوذكروجهادوصوم6وزكاصلاةمنالصالحةالأعمال

)86(.كبيرةبسرعهْوإحيائهفلبهإصلاحالىيصلأنالانسانيسثطيعمابقدر

منون!لك،حيائهعلىبحافظحنىباسنمرارالئلبامراضمعالجةمنولابد

!إنه:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبقول،الصالحوالعملوالذكرالاستغنارخكل

79الآلأ:،النحل84-سورة

،بيروت-العلميةدارالكئب1/52،المدنري:جمدالعظيممحمدلأبيوالترهيبالنريب85-

C-ا417 Aالدين.فسىإبراطمتحتون،الأولىالطبعة

.vi-VI"حوى:لسطدالروحهةنربيلكا:انظر86-
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)87(.مرةمائةاليومفياستغفرحتىفلبيعلىليغان

بحزنلاوعندها،بموثفإنهباستمرار،ونعالجهالتلب،هذاننداركلمواق

اللهعطاءابنبقول،معصيةفعلعلىبندمولن،طاعةفواتعلىالمرء

الموافقاتمنفالكماعلىالحزنعدمالتلب،موثعلامات!من)88(:السكندري

")98(.الزلاتوجودمنفعلتهماعلىالندموئرك

الفرأن،وفراءةالذكر،الاسلاماركانبعدالأعمالافضلانفيهشكلاومما

الفع:ابنالإماميقولوإحبالًه،بالقلبالارئقاءفيفعالدورمنهماواحدفلكل

9(.بالأسحار"أْوالنضرعالننوبوتركالقرأنتدبرالفلبحياةففناح

الفلب:إحياءفىودورهالذكر،فضلعنوسلمعليهاللهصلىالرسولويفول

والمبت")19(.الحيكمل!ربهينكرلاوالذيربهبذكرالذي!ملر

فعلبهميئا،قلبهوجدفمنالذكر،بنركيموثأنهكما،الالهبذكريحيافالقلب

بالذكر.إلاللتلبحياةولاإحبائه،إلىيسارعان

كالماءللقلب"النكر:ففال،للسمكبالماءللفلبالذكرثيميةابنالأمامشبهولْد

حدبث4/7502،منه:والاسنكثارالاصمتشاراسنحبابلابالنكر،كتاب!يمسلم87-اخرجه

.()2027رقم:

AAمتصوفالسكندرى،الله!اءابنالدينتاجالنضلابوالكريمجمدبنمحمدبناحمد-هو

تسعممنةبالقاهر!توفي،العروسوتاجالعطائيةالحكممدهاتصاليفلهالعلماءمنفمانلي،

(1/312:للزركليالأعلام)انظر:6،للهجرماثةوممبع

.ام989،بيروث-دارعمار371،:حوىلسيدوالربالطنالصديفينمدازلالظر:98-

ئاربخ(.)طرنبثروت-العلمهةدارالكتب،fn/)الحوزية:القعلابنالأرواح09-حادي

2الن!كر:فضللاليالدعواتكنالطصحيحهفيالبخاري19-أخرثه 35 /w،oرثم:حديث

4406()

148

http://www.al-maktabeh.com



29(الماءأإ"أفارقإذاالسمكحاليكونفكيفللعممك،

عثممنبهاماوزوالللفلوب،الحياةنحصلفبهللفرأن،بالنسبةالحالوكنلك

قلبيربعالقرأناحعل"اللهم:علط!وسلماللهصلىاللهرسوليثول،وحزنوهئم

)39(...05همىوذهابحزليوجلاء

شُبه،الأرضيحيالذيالمطر"الربيع:الحدبثهذاشرحفيالتيمابنقال

بهيدوروأنالنرأنبربعكلبهيحيىانالدعاءفنضمنلهه،الئلوبلحهاةبهالئرأن

التلب،بحياةكلهاوالجوارحالبدنحياةكانثولما6والدورالحيا!لهفنعنمع،صدره

هوالذيبالرببعلهالحباةسألالحهوارح،لىاٍنمالصدرإلىمنهالحياةنسري

مادنها.

يكونانربهسألواستمارثهالفلبحباةيضادوالحزنوالغمالهمكانولما

اوصحةمنالفرأنلهغيرذهبتإذاوأمانعود،لاأنأحرىنهافاٍبالئرأن،ذهابها

نلك")"9(.بذهابئعودفإثهاولد،أوزوجهأوجاهاولنيا

والئفكر،بالئلبرالقرأنثراءةمنالنرائض-أداءبهعدللئلبأننعشيءفلا

والرضا،والنوكلوالانابهْوالرجاء،والخوفوالشووْ،المحبةيورثالذيوهو

وكذلك،وكمالهالثلبحباةبهاالنيالأحويلوسائروالصبر،والفمكروالتنويض،

9(.)ْوهلاكهالقلبفسادبهاوالنيالمنمومة،والأفعالالصفاتحمععنيزحر

للفلب،بالنسبةوالدواءالغذاءبمثابةوالنكرالقرأنوفراءةالصالحالعملاق

الأولى،الطبعلأ8591،بيروت-العربيدارالكناب1/63،العَيم:لابنالصدلي29-الوابل

عوضا.محمدتحعَون

شرطعلىصحيححليثهذاو!الالم.96،الدعاه:كناليمسنلركه،فيالحاكم39-اخرثه

مسلم.

1/26)بنصرف(:الحوزيةالعَيملابن49-الفوائد

1/187:الثملابندارالممعاد!منناح:انظر59-

9،1
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المئمئلبالدواءنثداركهلمواق،يمرضفإنهالقلبعنالغذاءوتوقفماأهملتماذافاٍ

فإنوالتزكبة،المستمرالنطهيرعلىشماعدالئيوالأذكارالصالحةالأعمالفي

النهابة.فيموتهإلىويؤدي،سبسنفحلالمرض

وأمرحههادمنالطاعاتأنواعبحميعيحيىالقلبنفاٍذكر،ماإلىوإضافة

الدائمة،الحباةإلىئوديالئيالطاعاتأنواعمنوغبرهامنكرعنونهىبمعروف

يُخيدكُنم()69(.لِقاذغاكُنمإِذَاوالِلزسُوليلِف!اسنتحلبُواأقنُواالَّل!ينَاثفاأيائعالى:يقول

وفال.والحياةواللقاةالنجاةفيهالقرأنهذاهوفئادة:ْوقالالحق!،"هومجا!:قال

بالكفر)79(.موئهمبعدإحيا،همالإسلامفييحيكم"+لما:السدي

بحييهم.ماإلىيدعوهماللهرسولاق

الجهلاوهاممنوئطلنهاوالعفول،القلوبنحى!يدةإلىيدعوهمإنه

ونكريمه.الانسانلْحررثعلنالالهعندمنشريعةإلىويدعوهموالخرافة

ثبدكلمنيطلقهمللنصور،وملهجللفكرومنهجللحياةمنهجإلىوبدعوهم

.الفطرةضوابطإلا

وربهم.بدبنهموالدهّةومنهحهمبعفيدتهموالاسئعلاءوالعزةالقوةإلىويدعوهم

وفيايأرضفيسبحانهاللهألوهيةلتقريرالهسبيلفيالحهادإلىويدعوهم

.الناسحياة

.الحياةمعانيبكلالحباةلىاٍدعوةوهي

فيالحياةلتموواقعيمنهج،عقيدةمجردلا،كاملةحياةمنهجالدينهذاإن

مجالاتهاكلوفيوأشكالهاصورهابكلالحياةإلىدعوةفهيثمومنونئر!ى،ظله

42:لآيلأا،لأننالا!ممور-79

3/338،الحوزى:لابنالمسبرزاد2/892،كئثر:لابنالعظمالترأنتفسير79-الظر:

4/44:للسبوطيالدرالمدثور
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.(89)لاا"لهاود

اللازمبالزادفلبهأمدكلماوالطاعاث،العباداثهذهعلىالإنسانحافظفكلما

العباداتهذهاهملاذاأماثلبه،حياةعلىالحفاظمننمكنملهاأكئروكلمالحياثه،

تلبه.موتلىاٍبوديذلكفإنوالطاعات

نعالى:ثدوثدألنايسنجابفلاندعوبالناما)99(:أدهمبنلابراهبمفيل

لمحال:3أماتهاالذيومافالوا:،ميثةقلولهكملانقال:أ(،تكُنم!)َأمنتَطيالأصُنِي

بحدرده،نعملواولمالقرأنوقرأنمبحفه،ئئومواولمالالهحقعرفنم،خصالثمان

وفالله.شمنعدواولم،الموتنخشىوطنمبسدنه،تعملواولماللهرسولنحبوفلئم

المعاصي،علىفواطانموها(،تُؤا!)1ْفَائْصوهُتُؤنكُنمالاثئفطَانَ"إبئْ:تعالى

فمنمو)ذالها،تعملواولمالجنةدحبو!لثمفيها،أبدالكموأرهقنمالنارنخافوفلثم

فأسخطئم،أمامكمالناسعيوبوافترشئمظهوركموراءعيوبكمرميتمفرشكممن

914ا-ه3/494)بئصرف(:ثطليلسثدالقرأنظكلفي89-الظر:

المائة،حدودفيولدحابر،بنيزيدبنمنصوربنأدهملهن)براهيم!مو:أدهمبنايراطم-99

علىيركضالصيد،فيايراهعوبينما،والخدمالمالكثيرألهوهوكان،الأشرافمنكان

الناقة.ليومبالزادعليك،اللىاتق،البثهذاماايراهيميافوى:منبصوتهوإذ،فرسه

المحض،للحصطلباالفمامإلىخرجثملغداد،إلىاندكلئمالدديا.ورفضدابتهصخزل

لو:!الئزوثت،لو:أدهمينلابراطملمحلالفمليد.الورعولزمومرابطا،عازيابهافألام

لنعلث.ننسياطلقانأمكللي

وستيناللئينسدةئوفيالئفكر،كئيروكاناللبل،يدامولاوالسنر،الحضرفييصومكان

-/7grit/للذبي:اللبلاءاعلامسير)الظرْوماثة. MAابوحانمالأمصار،علماءمشاهير

(.)1/83البهدني:

06:الآيةغافر،ممور!001-

6:الآية،فاطرسورةأ-10
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لكمأا")1ْ2(يسثجيبفكيف،ربكم

ألالاليإحياءأثارئلأليا:

والصبر،والاخلاصبالنوكلويملوهالفلب،ينيربالإيمانالقلبنعميراق

وغبر،الطيبةوالكلمة،الخلقوحسن،بالإسلاموالعملوالنفوى،والإحسانوالشكر،

الأخلاق.منذلك

العملفيومنهحهالدينهذاحقائقلهفتئكشفالنورهذاقلبهفيالإدسانيجد

وشرالًعوعباداثمعئقداتمجموعةمجردببفىولاعحهيبا،تكشفاوالحركة

الفطرةمعيئجاوبحبالِبدومنكاملا،متداخلاواحدانصميماببدوإنماوئوجيهات،

معه.وتنجاوب

الحباة،وحقائقالوجودحالَانقلهفتثكشفالنور،هذافلبهفيالإنسانويحد

عجثبا.نكشفاوالكونالانسانعالمفيالحاريهْالأحداثوحقائق،الداسوحفائق

أمر،كلوفيشانكلفيالوضوحفبحدالنورهذافلبهفيالإنسانويجد

.حدثكلوفي

وملامحه.ومشاعرهخواطرهفيالوضاءةويجد

ومأله.وحالهبالهفيالراحةويجد

حبن.كلوفيحالةكلفيواليفبنوالتمةالطمانبدةويجد

العمرمدبةالأبديةوالحياةالدنبا،فيالحتيئيةالحياةيوجدبالإيمانالقلبوإحباء

فيعبش،وإنابةوإخلاصومحبةودور،انشراحمنالتلبفييحدثهلماالآخر؟،في

.الآخرةفيالسرمديةا!ابديهْالحياةئمومنالدنبا،فيوأطيبهوألذهعيشأهنأفي

الحياللالبلأنويعع!6وببصربمممعصاحبهلجعلبالايمانالقلبوإحلهاء

الأولىالطلعةمصر،-دارالع!لام136،حوى:لمميدالأدفسنزكيةليالمممنخلصأ-52

8391.
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.غيرهعلىوبوثره،ويحبهويقللهالحقيعرفالذيهو

بينويمفميحيانهوبلبر6بروحهبحيىالمسلميحعلبالإبمانالتلبوإحياء

في!ئخبطالذيالمثالكافرعنبهوينميزويسعدالنور،بهذامحنوفاالداس

الظلماث.

ئفسدالنيالقبائحمنيمنعهحياء،صاحبهعندبوجيدبالإيمانالقلبوإحباء

عنتمنعهإرادةولهالثبح،أثارعلبهتظهرماسرعانالحيالتلبوصاحبالثلب،

نلك.عنبزحرها!مانولامعهحياءلاالذيبخلافالئبيح،فعل

المنوازنة،المتكاملةالإيمانبةالشخصبةبئكوينكنيل،بالابمانالقلبوإحباء

لهويكوّنالأيمانوبصائروحقاثقهديعلىحدبدمنالإنسانصياعةو)عادة

حيائه،ويتذوقإنسانبتهلِعيشحفا،إنساناو!خرجه،السويةالنموذحهْشخصيته

به)1ْ3(.لاليقالئيالحيا؟لهويكفل

لألهاالوريفاثهذهفيحصرهاعنالفلميعجزالقلبإحياءوئمراثهذا

علىبلالحصر،سبيلعلىلبسهناذكرتهومانحصر،أنمنوأجلوأعظمأكئر

المث!.سببل

1/13:تيميةلابنالتلوبوأمراضأ؟3/152:!طبلعميد!ترأنظصفي:انظرا-53

،4أص:الخالديلصلاحالثرأنوهذا،1ا-1718حؤى:لسيدالروحيةوترلهيلكا

301صا
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ألم!هحثألئلألي

بالقصاصألنفوساحهاء

الفصاص:لنهممدخل:الأولالمطلي

النصاصن!يفاولا:

لغة:الئصاص-أ

:معانبثلاطةيأثياللغةفيوهوفصصهمنمأخوذمصدرألفصاص

فطعه،وفصصه:فصايقصهوالظفرالشعرفص:نقولالشيءفطع:الأول

يأبهثصصتماوالمفصثطعث،ايبيلهماثصصتيفال،القطعالفصوأصل

1(.)".مقطوعأيالحناح،مفصوصطائر:!ولهمومنه،قطعث

ومنهشيءبعدشيئاأثرهئثبعتذااٍالشيءقصصتيتالالأئر،ائباعالظلي:

علَى"قلزقأنعالى:وثوله،أثرهانبعىأيا(،!صئيهِ!)َلأخنِ!!وَفَق!ت:نعالىقوله

)1ْ7(.أثرهيقصانسلكاهالذيالطريقمنرجعاأيأ(،فَصَصئا")6ْأئارِهِمَا

أوبالثتلالثنلوهوالقود،القصاصومنه،والمناصفةالمساواةأ!لث:

واحدكلفاصإدةاالفومونفاصن،الفصاصفيالنناصفوالنفاص،بالجرحالجرح

عليهلككانإذاوقصاصامناصةوفاصصنه،عيرهأوحسابفيصاحبهمنهم

1ْ8(.أالدينمقابلةفيالدبنفجعلثعليكمالهملددين

.2/505:أباديللنيروزالمحيطوالقاموس7/173:منظورلابنالعربلسانالظر:ا-40

11الآط:،القصصممورةا-55

46:الآية،الكهف6سور-651

:الرازيبكرأبيبنلمحمدالصحاحومختار7/74،منظور:لابنالعربلسانانظر:أ-70

.1/225

ومخئار2/6015للفومي:المنيروالمصباح7/576منظور:لابنالعربلممانالظر:أ-080

1/225بكر:ابيبنلمحمدالصحاح
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شرعاالالصاصأ+ل!

يلي:مامنها،للقصاصتعريناتعدةالعلماءذكر

فعل)1ْ9(.ماملوبالناعليفعلانأ-

أثروانباعالأئر،ائباعهواللغةحفثتةوفي،المساواةعنعبارأالئصاص2-

11(.)ْلذلكالمساواةعنعبارةفحعلبملاله،الائيانفيالشيء

التطع)111(.وهوالقصمنمأخوذوهوالمماللةهوالفصاص3-

والمعنىاللغويالمعنىبينصلةهداكانلوجدناالنعريفاث،هذهنأملناولو

للثصاص.الاصطلاحي

الفربقينبينالناشبالنزاعبقطعلأنهقطع،بمعدىقصتص!منماخوذفهو

.,(فله)12

منبنركهولا،الحانيفيهبلْلْبعلأنهالأثر،تتبعبمعدىالتصمنمأخوذوهو

للجانىتئبعفهو،غيظهبشفيأنغبرمنعليهالمحنييتركولا،رادع!ابغير

بالاثحناء)113(.عليهوللمحنيبالعئاب

والعمَوبةالجريمةبينمساواةفبهيان،والمناصفةالمساواةمنمأخوذوهو

العربي-دارالكتاب1/225،الحهرحالي:علىبنمحمدبنعليلجمامالتعرينكا-95

.الأنباريايرا!مئحنبقاهـ،554الأولىالطبعة،بيروت

اهـ.604ببروت،-دارالمعرفة26/5،6:السرخسيسهثلابيبنلمحمدالمبعموطا-01

الكويت،-الإسلامبةوالفموونالأو!اتوزارة1/365،الهروى:مدصورلأبىالزاهرأ-11

ا!ني.محمدد.نحفقهـ،r1'99،الأولىالطلعة

الأولى،الطبعة،دمشق-دارالعلم1/392،:النوويزكريالأبيال!بثه،الناظونحرير

الدثر.عهـالقيتحتونأهـ،804

2/136عاشور:لابنواللكويرالتحريرانظر:ا-12

)بدونالعربيدارالنكر6،335:أبرزهرمحمدللشخالاسلاميالنقهفيالعئوبلأا-13

(.تاريخ
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ولبهالعدلعينذلككانالعملساوىإذاالجزاءأنإذ،العدالةأبلغوهذه

)114(.ومعناه

الفصاصهشروعةحكمةثلألياة

كانانهيحد،الإسلاممجيءفبلواحوالهمالعربناربخعلىبطلعمناعن

ويقتلوبسلبويسرقبعض،علىبعضهميُقبرفكان،والحروببالفئنملبئا

غيريقلالونوفدبالثأر،بالمطالبةالمنكوبةالقبيلةافراديفومثمبعضا،بعضهم

بالواحد.الجماعةيثللونأو،القبيلةرئيسيفللونوقد،القائل

دعاالذيالاسلامفجاءهمبرحمنه،اللهتداركهمأنلولابننبهم،اننلكوكاد

ئَدْلكُوا)ؤلاَئعالى:قال،مسوغدونحرمئهاانئهاكوعدم،البشريةالنفسحفظإلى

فَلآشنطَنالِوكلِيّهحَطْتافَنذمَظلُومَا!تِلَوَمَنكفخ!إِلأالنهُخزمَأئنبمالئنسَ

1(.امتصُوزا()ْكانإئهُأنفتلفِي!شرف

منالحكمةوتتحلىالإدسانبة،الحياةعلىللحفاظالفصاصلهمشرعكما

يأئي:مامنهانقاطفيالتصاصنشريع

متعمد،اعتداءفالقلدالعفوبهْ،فيوالمساواةاللماء،فيالمساواةمبدأإفرارأ-

منعليهالمجنيالحانيحرمفكما.فعلهبملرالفاعليؤخذأنالعدالةفثكون

جنسمنالجزاءليكون،الحياةمنالجانييحرمأنوجببحبانه،الئمنع

منمثعاطليئايسيركلاللهوبرى،ولدهابينئدأنالمعتولمنوليس،العمل

منه.الاالنصاصمنينمكنأندونبحباته

الدفسعلىالاعئداءإلىيئجهمنيجعلالذيالرادعالعتابهوالعصاصاق2-

اق،بلفيمدلهع.نفسهبهحدثتهماعلىيثدمأنقبلومراتمراتبفكربالفئل،

مريديمنكثيرامنناعإلىنودي،الحانيعلىالعفوبةهذه!يقاعمشاهدة

TTA:السابقالمرثعأ-41

33:الآيةالأسراء،سور!ا-51
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منه،ا!نُصالذيفلككمصبرسيكونمصيرهملأنأرادوا،مالكنيذمنالتنل

ويصبرالقئلعلىئفدمفئدالسحن،حيزاءهانيعلمحبنكنلكالأمروليس

الغضبية.ثؤنهبرضيانمقابلالسجنعلى

يذهبالذصيوهو،الفطرةإلبهشمئريحالذيالقضاءهوالفصاصاق3-

الحامحهْ.الئاثرفوراثيسكنالذيوهو،القلوبوجراحاثالنفوسبحزازاث

النفسعلبهفطرثبماومعرفئها،الاسلاميةالاثمريعةحكمةعلىيدلوهذا

لباهاوثدالننس،فيوطبيعةفطرةللدمالغضبلأن،النوازعمنالبشربهْ

نارويُطفئ،المقتولوليغليلياثمفيالذي،القصاصمبدأبثفربرالاسلام

انبعلملأنهالئار،فيوالنفكيروالحقدالفمرنارنفسهمنوسيئاصلعيظه،

"0.فئبلهم)علىاعتدىممنلهمبالالنقامكفبلالقصاص

يمنعأنهإذ،هادئةساميةعاليةحياةالمحئمعحياةكله،هذافوقوالفصاص

أضبقهنالجريمةويحصر،العدوانوبعنمعبالتنل،والظلمالنوضىانتشارمن

ممكن.نطاق

قطب:لسبدالقرأنظكلو!ي2/1251:للقرطبيالترأنلأحكامالعامعانظر:ا-16

ا)-2/5.0الزحبلي:لوهةالمديروالنفعمبر2/898-9918

336-338:ابوزهرةمحمدللفميخالامملاميالنتهفىوالعتوبلأ
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:لهالفصاصالثالوسإحياءأيات:الثانيالمطللط

اهـ%

ا!ن!هَال!!)117(.أو"بيياخيَاةأن!صَامىِلِى)ولَكُنمثعالى:قوله

بالفضاصالنلوسإحياءكينية-أ

أنوجدت،والفقهالتفسيركئبفيالآبةهذهمعنىعلىوكوفيخصمن

وقد،بالقصاصالنفو!إحباءكبفبةفيعدةوجوهاذكرواقدوالفقهاءالمفسرين

اخرىوجوهاذكرقدبعضهمنلاحظبينماكثبرا،عباراتهمفيالوجوههذهتشابهت

النالية:النقاطفيالوجوههذهوسأوضحمخلالنة،

بعضا،بعضهم!لرعنالناسارئداعإلىيوديالقصاصحكمئطبيقإنا-

علمفإذاالغضبثة،القوةإرضاءوعلىالبفاء،حبعلىحبلتفدفالنفوس

الوفوععنوارتدعالقئلعنكفأخر،فئلذااٍفصاصايفئلانهالإنسان

يقئللموبذلكالتئلتركلأنه،الانسانيةللنفوسالحياةبمنزلةذلكفيكونفيه،

فيفكانحيا،وبقيأيضاالتئلمنسلمقدقلالهأرادمنولأنحيا،وبتي

فإنه،الموتمنسبسلمأنهعلملواهامنهما،لكلحياةسببالقصاصشرع

1(.اAبالعفوبة)مسنخفاالقنلعلىسبقدم

أميرفعافبه،وهربدماأصابلما)911(ناشببنسعدفالكما

1V-917:الآية6،البترسورةا

دارالنكر-6/5232ألائمدئيطي:أحمدبنأحمدخلثل،الللأمنالجلثلمواهبانظر:ا-18

دارالمعرلة-6/9،الفمافعي:إدريسبنلمحمدوالأمالثاليةهالطبعةاهـ،893،بيروت

،بيروت-المعرلةارد6/2065:للسرخسالمبم!وطواالثانيةالطبعلأ،3931،بيروث

604(f-A1/176للف!وكاني:التليروفتح5/56؟:للرازييلغيبومفائيح

وماثةعاثمرةنحوالمولود،!ئمثميالمازنيحهعد!بنمعاذبنداشببنسعدهوأ-91

للزركلي:الأعلام)الظر:المروالي،العصرفيافمذ!ر،البصرةاهلمنشاص8،للهجهر

.)13!/3

158

http://www.al-maktabeh.com



:دارهبهدمالبصرة

حالباكانمااللهلمحضاهعليحيالبالهالسيفالعارغيممأغسل

حاحهاالمنمةبا!يمنلعرضيهدمهاواثعلداريعنوأذهل

طاللها)012(كنتالذيبإدراكلمينيانتتإذانلاويعنيفيو!صغر

أولياءعنواله!الموثممببيدفعفهو،للنفوسإحياءالقصاصفياق2-

وأولبائه،القائلبقئلفيهمونبالغبظ،فلوبهمنفليالمقتولأولياءلأنالثائل،

يستعظمونوقدئبيلئه،أفرادمنكثيرابقئلونبلالقائلبقئللايكتفونوربما

منيقللواأنإلىنلكفيفضيالمقنولمنأفمرفعظبمالكونهالقالدثنل

بأخيهمهلهلقلركما.الجماعةبالواحدفيقللونالقالد،أولثاءمنعليهقدروا

الئاركانوما،اخيهبئأرلبأخذ)121(وائلابنبكربنييُنديكادحىْكلب

المتلطعةمعاركهشمنمرإنهاحنىالعربيةالتبائلببنمعينحدعندواقفا

أحيانا.عاماأربعين

الحفدمنالقتيلأولياءصدورشفيتالقالر،منوافئص،القصاصحدطبقفإذا

2/145.عاشور:لابنواللالويرالنحريرعننتلاا-02

!كه،كليبقكبسبببالبسوسمممبتفببنوائلابنيوتغلببكربينحرليدارثا-21

بسهمفرماهاكلببحمىفيترعىحعمام!لأختكانتدا!ةعلىلاختلافم6مربنحعماس

شعرهفجزكليباخوللمهلهلالخيرووصل،وقلهتبعهلطنكثساسعلمفلماضرعها،في

عاما.أربعثنمدةالحرببينهمودارتوثومه،ثساسعلىالحربوأعلنئوبهونصر

-°1/23ا*لبر:ابابنالمعروفجمدالواحدبنعليالحعمنلأسالتاريخفىالكامل)انظر:

ام(.829،بثروت-دارصالر953،

915
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122

123

r1!

الطرفين،لكلاالحياةوثحفقتالفالد،غيردماءوحُعَنتالئار،فيوالرغبهْ

عنوبالنالي،المفنولعشيرةعنشرهفيندفعالقالد،غيرلايقئللأله

عشبرنه)122(.

علىلخوفه،عليهمحربايصير،القاتللأنالفئيل،لأوللاءحباةالقصاصفي

نلكعلىبسنعينو!د،ننسهعنالخوفلازالةإفناءهميفصدفهو،منهمننسه

عنالقائلشراندفعالقصاصاستوفيفإذا،خوفهليزبلالسفهاءمنبأمئاله

لهم)123(.الحباةننحفقوبنلك،الننبلأولباء

بهلزلإذالأنه،للقائلبالنسبةمعدويإحياء،القصاصحكمئطبقفيناٍ

بفتصلمإذاأما،يداهكسبتماجزاء!انهعدالئه،إلىمطمئناأفبلالعقاب

وفلقاضطرابفييحعلهمما،العدالةأيديمنفارايبفىفإنهالدنيافيمده

فصاصمنوينجيه،إثمهيمحوفإنهللتصاصنفسهسلمإذاأما،دائمين

6)124(.الأخر

حياةعلىالاعثداءطأن،والأشملالأعممعناهاعلىحياةالفصاصففي

دارالحهيل-2/122،:الجوزيةثيملابنالعالمينربعنالموكلطنإ!مالظر:-

جمدالر،وف.طهتحق!ام،739،بثروت

إهـ،554ببروت،-دارالفكر8/4،21:المقدسيفدامةبنأحمدانلعبداللهوالمغدي

تيمثة،ابنمكتبلأ28/374،القه:فيتيميةابنوقاوىورسائلوكتبأالأولىالطبعة

القرأنلأحكامالجامع5/556:للرازيالغيبمفاتبح(1تاريخ)بدون!امعجمدالرحمنثحقيق

2/256.:للقرطبى

للع!بكي:والإبهاج26/0،6:للسرخسيوالمبسوط8/4521ثدامة:لابنالمفلي:انظر-

منحماعةنحفبق،الأولىالط!عةأهـ،404،بيروت-العلميةدارالكنب1/334،

w.ء

للإماماللكزيلومعالم2/551لدوممي:المعاليوروح6/232،:الحليلمواهبانظر:-

سوار.خالدنحنيقالثانثة،الطبعةم،،بيروت-ارالمعرفةا/اللهغوي:
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القصاصكففإذاحي،)دسانكلعلىواعثداءكلها،الحياةعلىاغداءفرد

هذافيوكانكلها،الحباةعلىالاعئداءعنكفهفتدواحد؟،حياة)زهاقصالحالي

حباةبل،جماعةحباةولاأممرة،حيا!ولافرد،حباةلامطلئة،حيا!،حياةالكف

فمامللأ.عامة

لحكمةالندبرشعوراسنجاشةالحياأ-حفظفيالموئروالعاملهمA-,41,ثم

الاعنداءالاغداء،عنالنفوم!بعنلالذيالرباطهوهذاننفون""!علكمولنفواهالاله

بالخوفوشعورهالفلبحساسبةالتالوى،اخيرا،الثارفيوالاعئداءابنداء،بالثنل

شريعهْئقوملاالرباطهذابغيرإنه،لرضاهونطلبهغضبهمنرنحرحط،اللهمن

منحرج.بئحرجولا،!انونينلحولا

النبيعمدعلىالحدودفثهاأفبمتالنيالجرائمعددلدرةلدايفسرماوهذا

نفسه،الحهاليباعنرافمصحوباكانومعظمهاالخلفاء،ود!د،وسلمعليهاللهصلى

مخئارا.طائعا

وفيالضمائر،داخلفياليتظالحارسهيوكانتاللمَوى،هناككانتثد

بخفاياالبصيرةالديرةالشريعهْجانبإلىالحدود،مواضععنئكفها،القلوبحدايا

12(.)ْالقلوبومكنوناتالنطر

الآيةنياللهلاكةو++ل!

الفصاحةمنوجنسبلبغ،فولهوخفاة!.أنبصَاصِلي)وكلَكُنمئعالى:فوله

جعلوفد،للحياةوإزالةموثالقصاصفإنضدههمحلالاثميءحهعلحيثرفلع،

.الحياةمناببهبؤولماباعتبارللحياةمكانا

للإشعاروالئعظع،للنفخيمهلاواللككبرالحلاة،ونكرْالفصاصعزفولنلك

سره.يحهلولا!درةيفدرلاعظبماالحباةمننوعاالحكممنالعدسهذافيبأن

أ-1/65166)بتصرف(:ثطبلسيدالقرأنظكلفيأ-25
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وفدنُحاكي،لا6وعباربُممامي،لاباسلوبالئصاصحكمةالآيةهذهفبيت

اننىالثئل:المل!فيثولهموهيمعناها،مئلفيكلمةالعرببلغاءبعضعننقل

الببان)126(.ببلغهانيمكنمالهايهْأنهاوظدوا،الكلمةبهذهوفلكواللفئل،

نناوتف!اككثيرا،فافهافدخقاة!أننِصتاصبر!وكلَكُنمنعالى:قولهلكن

المعنى.ودفةالبلاغةجهةمنالآبةوبينالمئلببنواضح

منها:كضأأذكرذلك،منوجوهاالطماءذكرو!د

عفمرةفيهحباة+القصاصنعالى:قولهفإنالقرأنيةالحهملةحروففلةا-

حرفا.عشراربعةمنمكونوالمئل،حروف

كلليسبينما،حياةفصاصكلفيإذالمئل،بخحفالآبهْفيالإطراد)127(2-

خاصثلرهويلنيهفالذيللتئل،أوعىهوظلماالتئلاقبلللتئل،أننىفتل

التصاص.وهو

أفضلالنكرارمنوالخالي،المثلفيالوالهعالقل!لفظئكرارمنالآيةخلوا3-

بالنصاحة.مخلايكنلموإقعليهالمشنملمن

القلد.مطلقبخلاتالعدلعنمنبيءفهو8،بالمساوامفمعرالقصاصلفظانما4-

نعالى:وفولهالقئلعنالردعإلايفيدلاللقئل+أنفىالفلد:ْالقائلقولان5-

وجمرهما،والكسركالجرحدونهوعماالفئلعنالردعينيد"حياة+الئصاص

للنوائد.أجمعفهو

فإنهاالآيهْاما،الحياةحصوليتضمن)نهحبثمننبعامطلوبالقئلننيإن6-

أصلي.مفصودوهوالحياةحصولعلىدالة

تفعمير2/6144عاشور:لابنوال!كويروالتحرير1/6223للزمخئمري:الكغمافانظر:ا-26

2/013.رضا:رفميدلمحمدالحكمالفرأن

واطردلعضا،يعضهتبعإذاء،الضياطرد!تد:ئبع،بمفىطردمنماخوذالإطراد:127-

3/268(.مدظور:لابنالعرلطألعمانسَابع،إذاالكلام

III
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وهولفسهلاننناءسبباالشىءكونيقئضيظاهرهللقئل،أننىالتئل:قولهمان7-

الفئلمندوعهوالمذكورلأنكنلك،لبسحياةالنصاص:ْوقوله،محال

الفصاص.وهو

الروحا!هاقباستبشاعيذهبما،التولوبلاغةالعبارةبراعةمنالآيةفي8-

فئلاالعقوبةبممملمإذ،المساواةحكمقبولعلىالننوسويوطنالعتوبة،في

لهم.سعيدةحباةعلىلتطويالناسبينمساواةسماهابلإعداما،أو

حرفحذففبهفإنالملر،بخلاف،محذوفئقديرعنمسنغلبةالاَبةاق9-

،الأولالقئلمع"قصاصوحذفبعدها،وماالتفضيلافعلبعدالمقدرفن"

منظلماللقنلأنفىقصاصاالفنلوالنفدبر:الئالي،الفتلمع9ظلما"و

نركه)128(.

البشر،كلاموبينوإعحازه،النرأنبلاغهْبينالشاسعالفرقلنايئبينوهكذا

ماملواليسيرةالآلناظفيالكئيرةالمعانيحمعمنالنصحاءكلامفيلايوجدإذ

وجل.عزال!هكلامفىيوجد

:للرازيالفيبمفاتيح2/142-144،للسروطي:القرانعلومفىالإتتانالظر:ا-28

2/51:لدومميالمعانيوروح5/56-557
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!ل!
لقَرنَنشاقتَلَتنأئهُإِشزالِيذلقِىمحىكَتَبتاذَبكَ!ثل"بن:تعالىقوله

النْاصاَأحقافنأئمَااحقاهَاؤطَ!خبيغاالئامآفَتلَقكَأئَناالأزفىِفِيقشادأؤتنسِ

حَمِيغا")912(.ء

!رباإذالسلامعلثهأدمابنيمعحدئتسابقةتصةإلىالاَيةهذهاشارت

وئوعدفلبه،فيوالحسدالحئدفئارالآخر،منيُنفبلولمأحدهمامنفنقبلفربانا،

اخاهالأخبفلداننهى13(،الممابثة)ْالآباثفصلتهحدبثببنهماوجرى،بالقئلأخاه

غراباراىحتىيهتدفلمأخبهحئةيواريأنوحاولذلك،علىفندموحثدا،حسدا

ملاله.ففعل،صاحبهحهثةيواري

jفوA:انواعمنالتصةدمذهنضمننهماإلىفمارةاٍهوفلك"احل"مننعالى

)131(.الحرامالقئلبسببالحاصلةالمناسد

الفصاص،لماثمروعبةوممهدةموطئة،الحادثةللكبعدالآبةهذهوجات

النسلسل،بهذاالئصةروايةعندالنفسفينتركهاالتيالعمبفةالاَئارفالنفطت

،المحرمدفسفيالجريمةلمحاربةفرضالذيللنشريعشعوربةركيزةمنهالنجعل

لتنظره،النيالئصاصآلاميعلمأنبعدعلبهاافدمهواقالعادلللنصاصأو

السويةللنفسعنرايدعُولا،العلاجعل!بعملأنفبلالوفايةعلىيعملوالإسلام

ضماناتبكلويحيطهالمحنمعيصونبذلكوهووالاعنداء،الشرإلىنمبلان

.والاسنقرار)السكينة

جربمةواحدةنفسقلدحهعل!دوجلعزاللهأنلوحهدنا،الآيةإلىرجعناولو

23:الآية،المائدةممورةأ-92

2731-:الآيةالملألدة،6سورراثعأ-03

.1/458:الثعالبىنفعميرالظر:ا-31

-AYA/)ثطب:لسيدالفرأنظصفي AYY
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نفسواسنحباءالفنلرفععلىالعملوجعلحمبعا،الناسقللىجريمةنعدلكببرة،

جميعا.الناسإدقاذيعدلعظيماعملاواحدة

لقئلمساوباواحدةننسفتلبكونأن!متلع3Y،إشكالفيهئشبيهوهو

اطأحوال.حميععلىالكلبساويلافالجزء،الناسجميع

وجوهاالعلماءذكروقد،البليغالئشبيهلذلكمتصودةحكمةمنلابدإذن

!لي:فيمالالخبصهايمكنمعناهبيانفيعدة

وحق،المقدسالحباةحقعلىاعندىفقدبالقنلغبرهعلىاعندىإذاإنهأ-

حقعلىاعنداءهوالنفوسهذهمنواحدةفتلرننس،لكلثابتواحدالحياة

.النفوسكلفبهنشثركالذيوهو،ذاتهالحياة

فيعنهابالدفاعكانسواءالدفعبهذاواسنحباؤهانفس،عنالتئلدفعكنلك

علىالفنلوفوعلمنععلبها،الاعنداءحالةفيلهابالئصاصاوحيانها،حالة

نشنركالذيالحياةلحقصيانةلأنهجميعا،للنفوساسنحياءهو،أخرىننس

جميعا)133(.النفوسفيه

انتهكومن،الإنسانوحرمةاللماءلحرمهْاننهاكفبهواحدةننسثئلاق2-

وهو،أجمعينللناسالئابتالإنسانبةمعنىعلىثجرأففدإنسانحرمة

الجميع.منتهكبعبنملحوظ

أحدهمافطعمشبئا،ثمرهمامنيطعماالاشجرتينعلىحلفارجلانومئاله

الحنث.فياسثويافقدكلها،شجرنهئمرالآخروطَيمشحرئه،ئمرمنواحدة

جئت:فقلتالداربومعثمانعلىدخلثفال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

ايسرك،هريرةأبابا:ففالالمؤمنبن،أمبرياالضربطابوقدطأنصرك،

واحدارجلافللتانفإنكقال:لا،فلث:،معهموايايجميعاالناسئقلرأن

ثطب:لسيدالقرأنظصوفي342،أب!وزهرة:لمحمدالاسلاميالفقهفيالعتوبهْالظر:ا-33

AVA- AVV/ r.
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11,0.أثائل)ولمفرجعتجميعا،الناسقلالتفكانما

عنأمسكمنبىبالمئابلالحمبع،فلداستحلفقدواحدةنفسفئلاسنحلفمن

عادةفالخبرالناسثميعمعنلكسبنعلفهودمها،حرمةوصانفللها،

13(.لجاجلأ)ْوالشر

والتفخيموالإحباءالقئلأمرنعظمفيالمبالغةهوالئشبيههذامنالمراداق

شأنهما.من

بهالإئمحميعاالنام!ثئلبصورةفلالهانصورلواللفسلقتلفالمنعرض

وئبظهعلبهذلكلعظموجل-عزاللىغضبواسنجلابالعقابواسئحعَاق

جميعحياءاٍحكمحكمهانتصورإذاإحثاءها،أرادالذىوكذا،مرادهعن

ذلك)136(.فيلر!الناس

فييفكرالفائليحعلالذيالداعيانوهو،حليلننمميمعنىاللَشببهلي

وحبالغضبعن"الناشئالنففمانيالداعيارضاءنرحبحإلىبرجعالقللى

النفس.وزجرالحقاحئرامدواعيعلىالانئقام

المعانيهذهجملةعلىالطنيفالداعيذلك!ىبمبلفالذي

النرصةلهسنحتفكلماالحئرق،هضمإلىنفسهفستدعوهلشربفهْ

لفعل.جمثعاالناس!قئلأندعئهولوقئل،الفئلإلى

وثردداحجامبينطويلةفثرةيبصْمرةاوللساناٍ!ئلفييفكرمناقبل

فيكعمرالتئلعلىفيقدموالعدوانالباطلصوثينغلبثمووجلوخوف

M

135

136

أم،829الهدد،-الدارالمملفية2/386،:الخراسانيمنصوربنلسعيدالعمننكتاب-

الأعلمي.الرحمنحبيلي:تحتيئ،الأولىالطبعة

دارالمعرفة-2/395،العرلس:بنعدالدببنمحمد!كرلأبيالترأناحكامانظر:-

6/147للترطبى:القرأنلأحكاموالعامعالبحاويأعلىثحتى،بثروت

.6/167:للقاسصالنأوبلومحاسنf)4'11/3:للرازيال!بمفانيحالظر:-

http://www.al-maktabeh.com



فيأخرشخصايقئلأنالفاثلهذاأرادفإذاالفالر،وبينبينهالنفسيالحاحز

ونزول.أفليكونالضميروئأنببعلبهأسهليكونالأمرفإنالئالبةالمرة

الرابعة،أوالئالثةالجربملأعندوالوجلوالخوفالترددويتلاشىالمعاناة

يكونوبنلكفيها،غرابةلاطبيعيةمسألةإلىعندهالقئلمسألةتنحولوبنلك

حمبعا)137(.اللاسثنلكانماالثاتلنلك

الحثاة!يمةومعرفة،والشفقةالرحمةهوالنفسلالكانقاذإلىالداعيانكما

إذاانهعلىدليلفهو،الشريعةحدودعددوالوفوفواحئرامها،الإنسانيهْ

فيوسعايدخرلاعليهامشرفينيراهمهلكةمنكلهمبنعَذهمأناسئطاع

عليه.البشرحقوقمنحقفييقصرلاكنلككانومننلك،

نفساثئلالذيلتلكص!أكثرهمأوالناسجميعكانلوانهفلكمنويلزم

لنسااحباالذيمل!كانواولووقت،كلفيلله!عرضةلكانواحقبغبر

،الأرضمنالحقبغبرالفتللامتنعبحئوثها،وفبامالهااحتراماواحدة

منوادين)138(.مئحابينمنعاونينالداسوعاش

أينماوأخذهالنفسفالرتعفبعلىالأمةحميعحثهوالتشبيهمنالمقصود

شكفلاجميعأقللهمبقصدإنساناأنالناسعلمفلوعلط،الشمنروعدملُمف

يفصدأنهعلمواإذافكذلك،مرادهنحقيقيمكنهلابحيثدفعا،سيدفعونهأنهم

الصورةفيجِدّهمملومنعهفيجهدهملكونأنبجبواحد،إنسانفلد

الأولى.

rv(

138

/3:الخالديصلاحد.،القرأنفيالسابتينثصصمعالظر:-

وتنسير6/5178عاشور:لابنوالللويرالنحرير2،اr/>1:للرازيالغثبمفاتيح-

6/934.رضا:رفميدلمحمدالحكعالقرأن
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بكونأنبجبفكنلكاحد،كلعندمسنعظمأمرالخلقكلفئلانكمابعدي

913(.امهببامسئعظماالواحدالانسانئلد

بقومنفسنوحهدلالأنه،لذاتهيفصدلاتشبيههوالاَبةفيوالاحياءفالئلد

الحمبع.حياءمفامإحباوهابفومنفسنوجدولا،الجميحفئلمفامكللالها

فولهفيكماالشديدوالوعيدالعقاباسئحقاقوحمثعاالناسقلرمنفالمراد

فِيهَا!)."1(.هَالِذاحَهئمُفَعَزَاؤُهُمُنَعَفدَامُؤفِتايئئُذ)وَفن:تعالى

أنيمكنلاالحقيقثةالحياةلأنالحفبقي،معناهغبرالإحباءمنالمرادانكما

فنهفالمرادوجل.عزباللىمخثصاكونهعنفضلايعود،لامضىمنلأنئرد،

جمبعمنهسلمتفتدواحدةننسقنلعلىيقدملممنلأنالتنل،منالننوسسلامة

الننوس.

المجنمعاثفييُطثونالذينللمفسدينونرويععام،ردعفيهفالفصاص

ولافيهاامذعاجلا6سعبدةهالئةمطمئنةبحيا؟للمحئمعإمدادذلكوفيالفساد،

.خوف

النيالممملمةللحهماعةالكاملةالهادئةالحياةهوللعصاصالمعارنفالإحياء

والاسننرار.والاطمئدانالنضبلةئسودها

ولنلككلهاالحماعةعلىنعودولكنها،وحدهالدموليعلىتعودلافالفائدة

ولكم".بئولهْالآيةونعالىسبحانهالالهصدر

هذهوامن،معينبنردنخنصولابأكملهاالجماعهْلْعمفائدنهفالتصاص

باطأمان،ظلةفينستمنعالذصيالعامالنظاموصيانةواممئقرارها،المسلمةالحماعة

افمدبلالأفراد،كأمنضروريكلهذلكطمأنينهْفيالخل!رنشاطهاولْزاول

الفاضلالنموذجهذاصيانهْعنفضلابه،إلالاينحالَىْا!افرادأمنلأن،ضرورة

11/212:للرازيال!بومفائيحأ،6YA/عانمور:لابنواللتويرالثحرير:انظر

39:الآية،اللساهسورةا-04
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نشاطهمفيها!أفرادبزاولكيماالاسئفرار،ضماناثبكلوإحاطنهالمحممعات،من

للمجنمعاثإحباءهذاوفيوئئمر،ظلهفيالأنسانيةالحباةنترفىوكيما6الخير

إحياايماوالأفراد
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الثالثالفصل

الموتبعدالإحياء
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تم!

فبهلِبقىوالنكليف،العملعنالإنسانفيهلينئطعمئكامل،حيعالم،البرزخ

فشر.شراواقفخير،خبرااق،أعمالهعلىلبحاسبمنتظرا

خيرا،كاننفاٍهالبرزخفيحيائهعلىينعكسددياه،فيالانسانعملهوما

والحهحيم.العذابكانشراكانواق،النعيملهحصل

وانعدامالجسد،عنالروحخروجهووإنما،العدماوالفناءيعنىلاوالموت

واقدخلث،مؤمناصاحبهاكانفإنالسماء،إلىالملائكةبهافئصعدبه،نصرفها

.الأرضإلىردثكافراكان

منجسدهلىاٍروحهونرد،إحياؤهيتمحتى،قبرهفىالميتيوضعأنوما

فربقذهبولكن،السؤالو!ثالجسدإلىنردالروحانالعلماءذكروفد

وقدللجسد،دونوحدهاالروحعلىيمْعإنماالسؤالوأنللجسد،ردهابعدميقول

موضحهْهؤلاء،علىبالردوئوفيفهال!هبعونوسأفومحزم.ابنهؤلاءئصدر

موتلتبعهلاأنهكمابمفهومنا،اخرىحياةلسئلزملأوانهالإحياء6هذامنالمراد

وئعالى.تباركاللهإلالايعلمهابرزخيةحياةهيوإنما،أخر

الصلاةعلبهمالأنبياءحياهَعنبالحديثمبئداةبأنواعها،البرزخحياةمئناولة

فحياةالشهداء،فحياة،الإطلاقعلىواعظمهمالخلقأشرفلكونهم،والسلام

يمونهوماالكفار،حباةعنالحديثوسأختم،والعاصينمنهمالصالحين:منينالموً

.العذابمنثبورهمفي

علىجاءماأوفرأنيهْ،نصوصمنوردماعلىكلههذابيانفيوسأعئمد

أجمعين.وصحبهألهوعلىعليهاللهصلىمحمدالبشريةهادكطلساق
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الأ!لالملهحث

البرزخفيالإحياء

ال!رزخ:ثيبالاحياءالمقصود:الأولالمطلي

أل!دزعت!يفأولا:

اللغة:لياللهرزعا-

يَففِلنِ()1(لأبزؤَغايهُطَنعالى:فال.الشيئلنببنالحاحزبمعنىياني

لرَزَخا()2(طمهُمَا)ؤحَكل:ئعالىوقولهونعالى،سبحانهاللهفدرةمنحاحزايعدي

حاحزا)3(.أي

متغابربن.شيئبنبينيفصلماهوفالبرزخ

:الاصطلاحفيا!ذخ2-

إلىالموثبعدمنالزمنطْالفنرةعلىالاصطلاحفيالبرزخبطلق

لهززخوَرَائِهِنم"وَمِرأ:ئعالى00ومنه،البرزخدخلفقدماتمنوكل)"(.البعث

التبور)6(.فيلبثهممدةوهووالاَخرة،الدنيابينحاجزأي(!لنثونَ")ْيَؤآأِلَى

الددياأهلمعليسوا،والآخرةالدنيابينماالبرزخكعب)7(:بنمحمدقال

02:،أيةحمنfسور!ا-

or:أية،الفرقانممورة2-

،1/02!رازي:بكرأبيبنلمحمدالصحاحمخنار3/8،منظور:لابنالعرلطلعمانفظر3-

4/338.احمد:بن!العين

معحبم04،:الحلبيللسمينالحفاظ6عمد،22rA/:أباديللنهروزالئميزنويبصائرالظر4-

مكتب-النئمرمركز1/333،:زكردا:بنلارسبنأحمدالحعمقلأبياللغةمتا!س

.هارونجمدالمملامنحنى:اهـ،6404الأمملاصالاعلام

001:أيةالمومنون6ممور5-

:أباديللفيروزالتمحلزنوىبصائر45-46،الحلبى:للعممينالحفاظعمدةالظر:6-

2/38V.ا

كان،1المديدةثمالكوفةم!كن،الأوسخلفاءمن،القرظيأسدبنصمليمبنكعيبنمحمدهو7-

أر-بنوريدمالكبنوأنم!هريرةأبيعنروىوفقهأ،علمأالمديلةاهلافاضلمن
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)8(.بأعمالهمبجازونالآخرةاهلمعولا،ويشربونياكلون

ببنئتوسطوهيالإدسان،حياةمراحلمنالثانبةالمرحلةهوفالبرزخ

.والآخرةالدديا

بالموتالمراد:ئاليا

ئويفه:-ا

أوردهأحدمفدورفيوليسحي،كلنهابهْهوالموتأنالمعلوممن

فعه.فى

نعربفات:بعدةالموتالعلماءعرفوفد

وانواعالحياةضدخلقتوجوديةصفةالموت)9(:الأصفهانيالراغبفال

)الذَا:نعالىكقوله،الحساسةالمَوةزوالمعناها:ومن..الحياةانواعبحسبالموت

1(.خفا!)ْأخْزجُنعنؤفَمِتْمَا

ء")12(.الشيمنالقوةذهابعلىيدل"الموت:فقال)11(فار!ابنوعرفه

الثعربففيوالأولىلغة،الحباةضدهو!الموت:الكفويأبوالبقاءوفال

-8

-12

فيكانالتدر،كبثرالدصة،مجابوكانالئفسيرأئملأمنكان.وكرهمجماسوابن

ئمانسنلأاليتحثمعهرحماعةهوفماتالستفاصحابهوعلىعليهفستطالمممجهد

68-6:للذهبيالنبلاءاعلامسير)انظر:سنة.وسبعينثمانابنوهو،ومائة /c!oوتهنيب

9/373-374(ححر:لابنالتهنبب

3/257كثير:لابنالعظعالنرأنتفسير

476:الأصنهاليللرابالثرأنضيبنيالمنردات

66:أية،مريم6سور

بنمحمدبنزكربابنفارسبنأحمدابوالحسين،اللغويالعلامةالأمامهو:لارسابن

،ايابفيراساكان،بالريالالامةوأكثر،بهمذانوتربىبتزوينولد.القزوينيحبيب

منكانوالشعر.الكنابةاهلظرتإلىالعلمائقانحمعمنكلما،مناظرا،مالكبنتهبصيرا

مائة،وثلاثوتسعينخمسسنةبالريماثببته.و!رشثبابهيهبالهحتىالأحهواد

(1ا-60هY/,للذهي:7اللبلاءأعلامسير)انظر:

283/:اللغةمفا!سمعحبم o
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13(.إالحياةفبهوحدعماالحباةعدم

عنهيئاخرعالمظاهرإلىبضافوعببخفاءحال"هو)14(:المناويوقال

1(.)ْالظاهرةالظهورذلكخواصفيهتفقدينتدمه،أو

إذاالانسانوان،الحياةدئثضهوالموثأنعلىتدلالنعاريفوهذه

هلولكن.والحياةوالحركةكالقوةظاهربةخواصمنفيهمايفقدفإنهبهائصف

بلانه.سيردماوهوالنامأالعدمالموثمنبراد

!ما:ليسالموت-ل!

الحياةوئوفف،المحضالعدممنهيرادالموتأنالناسبعضبظن!د

اوبالدعيموالشعورللحسفاقدفهوقبرهفيدامماالمبتوانوالشعور،والإحساس

.العذاب

وقد،البدنعلىاموحدهالروحعلىوافعاالموثكونفيالعلماءاخئلفوثد

انإلىذهبتطائفةأنفنكرواالفيم)16(.وابن،الغزاليمنكلالخلافهذاذكر

نلكعلىواسئدلوا،الموتذائقهْنفسوكلنفس،لأنهاالموتوتذوقنموتالروح

ئموتالملائكةكانتإذاوفالوا17(،ؤخهَة!)إلأهَالِذشَيْ!!كُذنعالى:بفوله

13

14

15

16

17

927:لكلثاتا-

ثمالحداديالعالهلاينرينبنعليبنالعارفينتاجبنجمدالر،وفمحمدهو:-المناوي

والندون،لالدينالعلماءكبارمن،مائةوتممعوخممميناشانسدةولدالتاهري،المداوي

فجلعأطراله،وضصث،لمرضالسهركئيرالطعامثل!كان،والتصنيفللبحثانزوى

ممدة.بهاوئوفيالقاهرةليعاشمصدفا،ثماليندحووله،تأليفهمنه!ستملىالدينتاجولده

(6/402:الزركليالدينلخيرالأعلام)الظرا:8،للهحرو!فوثلاتينإحدى

بهروت،-دارالفكرA،1/46:المناويعبدالر،وفلمحمدالنعاريف،مهماتعلىالتوثبف-

الدايلأ.محمدد.:ئحتوناهـ،514،الأولىالطبعلأ

وا+لاروالسنةالكنابمنبالدلائلوالأحياءالأمواتأرواحعلىالكلامفيالروحانظر-

وإحهاءئاريجماه)بدون،بيروت-العلميةدارالكنب94،العوزية:طملابنالعلماءوألوال

4/321للفزألي:اللينعلوم

AA:أية،القصص6ممور-

176

http://www.al-maktabeh.com



.بالموتأولىالبشربةلالنفوس

وإنماللبئاء،خلقثوأنهائموث،لاالأرواحأنإلىاخرىطائنةذهبثبينما

للجسد،مفارقئهابعدوالعذابالنعيمعنهالانفطعالأرواحماتثولو،الأبدانئموث

زيههِنمكذَاخناةلبرأمؤآتاالتهسَ!وِلِفِيئُلالُواأئذِينَتَخممَبق!وَلآنعالى:نالوند

مترَ؟لنَ!)18(

والأفراح،والغمومالآلامانواعلجمبعمدركهلَبمَيالروحأنوالصحيح

ئيمبة:ابنالأماميقول،حسدهتفاروْانهارغمالانسانبموثلالتعدموهيواللذاث،

")91(.الأبدانمفارلْةموتهاولكنتفنيولاتعدملاوهيشكبلامخلوهَة"والأرواح

وخروحهايأجسادهامفارقنهاهوالنفوس"وموث:القيمابنالامامويفول

وثضمحلئعدمانهاأريدواقالموث،ذائقةفهيالقدرهذابموئهاأريدفإنمنها،

اونعيمفيخلفهابعدباقيةهيبلالاعئباربهذائمو!لافهيمحضاعدماولَصبر

")02(.عذابفي

مفار!ةبعدبافيةوالروح6فقطحالئغبرمعناه!الموث:الغزاليالامامويتول

الجسدعنتصرفهاانقطاعللجسدمفارفئهاومعنىمنعمهْ،وإمامعذبةإماالجسد

لتبطشأنهاحتىشمتعملها،للروحألاتالأعضاءفإنطاعئها،عنالجسدبخروج

عبارةههناوالفلب،بالقلبالأشياءحقيقةوئعلمبالعينوتبصربالأذنوشمععباليد،

بأنواعبنفسهيئألمثدولذلكألهَ،غبرمنبنفسهاالأشياءلَعلموالروح،الروحعن

بالأعضاء،ينعلقلانلكوكلوالسرور،الفرحبأنواعوبلتعموالكمدوالغمالحزن

بواسطةلهاهووماالجسد،مفارقةبعدمعهافيبقىبنفسهاللروحوصفهومافكل

وخروجالبدنعنتصرفهانقطاعالموتفمعنىالجسد،بموتفيتعطلالآعضاء

IIIأية:،عمرانالا-ممورة8

جمدالرحمن،وترتيبحمع4/927،:الحرانينيميهْبنجمدالحلعبنلأحمدالنناوىأ-ممموع9

أهـ.304،الثالثةالطبعةالعمعودية،-نيميةابنمكتبة

94:التيملأبن02-الروح
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21(.لهايألةيكونأنعنالبدن

أنمَؤثِ!)22(:ذنِغةُتفمبى)كُلنعالى:قولهتنسبرعندالرازيالأماموقال

البدنبموثتموتلاالنفوسأقعلىيدلأنفؤتِ"ذنجفةُنَنمي"كُلْؤ!وله

،الذوقحصولحالبا!لالكونأنببدولاوالذائىْالموث،ذائثهْالنفسحعللأده

وعلى،البدنغيرالدفسأنعلىيدلوهذا،البدنموثذائقةنفسكلأنوالمعنى

بالحباةمخنصةالموتضرورةأنعلىلتببهوفيه،البدنبموتئموتلاالننسان

فلا")23(.،المجردةالأرواحفاماالجسمانبة،

نفارقالبرزخإلىالدنيامناننقالمرحلةهوبلولاعدما،فناءليسفالموت

فالحسدشيئا،الإنسانحقبقةمننفيرلاالمفار!ةوهذهحين،إلىالجسدالروحفبها

لاالانتقالوهذا.بجوهرهلهصلةولاعنه،وبعريبهالإدسانيكشمي،كالثوب

ينضحقدبلبها،إحساسهبخفولاشبئا،الوجودلحقائقالمرءإدراكفبهينقص

وبزبد)24(.

لالُممِهِنمطالِبيانمَمِكَةُنَوَفاهُنمأئذِييظ)إِننعالى:فولهنلكعلىبدلىومما

ببنيجرىالحوارفهذا2(.الآزفي!)ْنِىمُسنضنبَينَكُئا!الُواكُننُنمفِىَفلأُوا

كانلونلكيحثانويسنحبلأبدالهم،عنأرواحهمانفصالأل!اءأوبعدالفريفين

لهاأنبؤكدواعحواروهواجسامها،أصابكماالأرواحهذهأصاب!دالموت

أنإلالنلكلقسبرولا،الموت!بلصورنهئنمل!كاتالذيالانسانخواصكل

الترابيةأجزائهوبينببنهالمنيةنفصلالذيننسهالإنسانهواإدماالمثحدثهذا

4/421)بتصرف(:للفزأليالدينعلومإحثاء21-

185أول:،عمرانال22-سور!

9/912)بتصرف(:الرازيللإمامالخب23-مفانيح

9السابعةالطبعةدماثمق،التلم-دار215-216،:الفزأليلمحمدالمعملمغثد!:انظر24- 91Xما

79أيلأ:اللساء،25-سورة
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.(مهمنها)26انذ!تالني

ومغالرتهابالبدنالروحتعلقالثطاعهوالموتانإلىسبىْمماونخلص

الاَخرة.إلىللوصولالبرزخدارإلىالدنلادارمناننفالوهوله،

اما6حبةثبلَيروحهفإن،الئرابفيويوضعيموتعندماالانسانأنأي

بهذهنحننشعرلاكناواق،وبلىلالفمنالحسديصيبمارغممعذبةو)مامنعمهْ

الغبب.عالممنلكونهاالحياة

الاحياء!االمرادثالثا:

كاثالذىللجسدالروحمفارفةهووإنماالفناء،اوالعدمهوليسالموتإن

فبه.وتعيشثعمره

فيابيهوإعادثهاالحهسدإلىالروحردهوهذاعلىالاحياءمنوالمثصود

له.الملكينسؤالوفت،البرزخ

بنالبراءفعن،وسلمعلبهاللهصلىالنبيعنصريحاالمعنىهذاوردوفد

الأنصار،منرجلجناز!فيوسلمعلبهاللهصلىالنبيمعخرجداقال:عازب

حولهوحلسناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفجلسيلحد)27(،ولماالتبرلىاٍفاننهينا

ففال:راسهفرفع،الأرضفي)92(ينك!عوديدهوفيالطير)28(،رؤسناعلىكأن

كانإذاالمؤمنالعبد+اق!ال:ثمثلائا،اومرنبنالفبر"عذابمنبالله"استعيذوا

84المحنوب:محمدالإبمانظكلفي26-فظر: -9،fالأولى،الطبعةحدة،لضباءمكتبة

أم.879

نرئيبالرباني)الفنحالفبربجانبالفمقوهواللحدفيالمبتإدخالجملأييلحد:27-ولما

،الشهابدار7،74/البلا:الرحمنجمدأحمدوثألبف:ترتيب،الشيبانياحمدالأماممسند

تاراخ(.)بدونالمَاهر)،

7/74(:العمابق)المرحهعصثدهايريدطيرواحدكلرام!علىكانالسكونعن28-كداية

74:السابق)المرثعليهافيزثربتضببالأرضتضربان:النكث92- / V
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بيضالسماهمنمحئكةعليهنزل3(،6)ْالآخرمنفبالواٍالدنيامنانقطاعفي

حنوطمنوحنوط)31(،الجلةاكفانمنكننمعهم،الشمسوجوههمكأن،الوجوه

يحلم!حنىالسلامعليهالموتملكيحسءئمالبصر،مدمنهلِجلسواحثى،الجنة

كلال:،ورضواناللهمنمغفرةالىاخرجيالطببة،الدفسأينهافيقول،رأسهعند

يدعوهالمأخذهافإذافيأخذها،السقاء)32(،فيمنالقطرةنسيلكماتسيلفتخرج

الحنوط،فلكوفيالكفنفلكفيفيجعلوهاياخذوهاحئى،عينطرفةيدهفي

بهافيصعدونثال،الأرضوجهعلىوحيدتمسك)33(نفخةكاطيبمنهاوبخرج

الطيب،الروحهذامافالوا:إلاالملائكةمنمل!علىبها-!عدييمرونفلا

بنتهواحلْىالدديافيبهابسمونهكانواالئياسمائهبأحسنفلانبنفلانفيقولون

إلىمقربوهاسماءكلمنفبشيعهلهم،فبفتحلهفيستفدحونالدنياالسماءالىبها

اكئبوا:وحلعزالالهفبفول،السابعةالسماءإلىبهيُننهيحنىللبهاالنيالسماء

ومدهااعيدهموفيهاخلئتهممنهافإدي،الأرضإلىوأعيدوهعليبن،فيعبديكتاب

فيقولانفيجلسانه،ملكانفيأنبه،جسدهفيروحهفتعاد:فال،أخرىئارةأخرجهم

لهفيتولان،الاسلامدينيفيقولأدينكمالهفبتولانال!ه،ربيفيتول3ربكمنله:

لهفيثولان،وسلمعلبهاللهصلياللهرسولهوفبتولفيكمبُعثالذ!الرجلهذاما

أنالسماءفيمنادفيلادىوصد!.بهفأمتاللهكنابقرأت:فيقول،علمكوما

الجنة،إلىبابالهوافتحواالحنة،منوألبسوه،الجنةمنفأفرشوه،عبديصدق

رجلوياتيه:فال،بصرهمدفبرهفيلهويُفسحوطيبها،رَوحهامنفبانيه:فال

الذييومكهذابشُرك،بالذيابشر:فبقول،الريحطلبالئيابحسن،الوجهحسن

عملكأدا:فبقولبالخبر،يحسءالوجهفوجهكاتمنله:فيقولتوعد،كنت

7/74(:العمابق)العرحعالاحنضارحالة!يوصاراجلهلناإذاأي03-

V(/74/الممابق:)المرححخاصةوأحسامهمالمونىكنانالطيبمنيخلطما31-هو

7/741(:الممابق)المرثعالقربةفممنالماءللَطيركسهولةبم!هولةروحهخروج32-ور.يد

7/74(:السابق)المرثعمسكرائحةكاطيباي33-
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ومالي.أهليإلىأرحححئى،الساعةأعربفيقول،الصالح

)34(،الآخرةمنوإفبالالدنيامنانفطاعفيكانإذاالكافر،العبدواققال:

مدمنهفيجلسون3(،)ْالمسوحمعهمالوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزل

الخبيثة،النفسأينها:فيقول،رأسهعنديحلع!حتىالموتملكيحيءئمالبصر،

ينثزعكمافبننزعها)36(جسدهفيفئفرق:قال،وغضباللهمنسخطإلىاخرجي

.المبلولالصوفمنالشفود)37(

ئلكفييجعلوهاحنىعبن،طرفةيدهفييدعوهالماخذهافإذافيأخذها،

بها،فيصعدون،الأرضوجهعلىوجدتجبفةريحكأنننمنهاويخرج،المسوح

فلانفبقولونالخبيثالروحهذاماقالوا:إلاالملائكةمنملأعلىبهابرونفلا

الدنيا.فيبهاسِممىكانالتياسمائهبا!بحفلانبن

صلىاللهرسولفراثمله،يفتحفلافيُسنفئحالدنبا،السماءإلىبهلهنئهيحنى

فيأنغم!يبهعَحكىأنعتةَيذخُلُونَوَلاَالمئمَاءِأبنؤال!نفنمئُلتحُ"لأ:وسلمعليهالله

السفلى،الأرضفيسجينفيكئابه"اكنبوا:وجلعزاللهفيقولفخِيطِ!)38(،سَئم

قنَخطَنُهُالشمَاءِمِنخَزففأئظلهِاللَة!مئنرِك"ؤمَنقرأ:ثمطرحا،روحهفئطرح

وبانبه،جسدهفيروحهفنعادإَمشِلإ!)93مكللب!يالريحُبٍنَنىِدياؤالفرُ

ماله:فيفولانادركط،لاهاه،هاه:فيفولربك؟منله:فثفولانفبجلسانه،ملكان

:فيقولأفيكمبُعثالذيالرجلهذاماله:فيفولان،أدريلاهاه،هاه:فيفول3لينك

7/76(:العمابق)المرجعالأحنضارحالةفي34-اي

7/76(:السابق)المرححالممفوث،الخشناللباس:المسوح35-

7/77:العمابق)المرحح،الهربتريدوكانهاوالنزعالر!شدةعن36-كداية

كنللثالمحروقمنبقيةمعهاتبقىنكما،اللحمبهايشوىفمعبذاتحدهد!هي37-السفود:

وصعوبةحعممهئمزيقعنكنايةوهو،المبلولالصوفمنشيئاالعنبغدتصحب

7/77(.:الممابق)المرحح،روحهخروج

04أية،الأعراف38-سورة

13أية:،الحج93-سور!
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.أدريلاهاه،هاه

إلىبابالهوافنحواالنار،منلهفافرشواكنب،أنالسماءمنمنادفبنادي

أضلاعه.فبهنخئلفحنىثبرهعليهويضيّقوسمومها،حرهامنفياتثهالنار،

يسومكبالذيأبشر:فبتول،الريحمنئن،الثياب!بيحهالوجهثبيحرحلوياتيه

الا:فيقولبالشر،يحسءالوجهفوحهكأنت،منفيلْول:نوعد،كنتالذ!طبومكهذا

"(.)ْالمماعةتقملاربفبقول،الخبيثعملك

إلىالروحبردفبرهفيالميثإحياءعلىواضحةدلالةالحديثهذادل

السماء،إلىبهاالملالمكةوصعودالحيسد،منوخروجها،الروحنزعفبعدالجسد،

وتكون،للسؤالالملكانويأنطإلثهفنعادالجسد،إلىبإعادنهاعزّوحهلّال!هيأمر

للروحيثعالذيالبرزخيالعذابأوالنعيمئمومن،الملكينوسؤالالقبر،ضمة

معا.وللحسد

يكونماتإذاالملبئانوأئمنهاالأمةمملفمذهباق:ْتيميةابنالإماميفول

منارفةبعدنبفىالروحوأن،وبدنهلروحهيحصلذلكوأن،عذابنعأوفي

أوالنعبممعهالهويحصلاحيانابالبدنتنصلوأدهامعذبهْ،أومنعمةالبدن

1،(.")العذاب

إلىروحهتردلاأجزاؤهتفرفثمنأوالمحروقأوالغريقا!نيقالولا

الروحردعلى!ادربفدرنهفالله،قبرهيمدتعبحيثالثلفمنلهحصللما6جسده

الأحزاءبلالكاثصالاللروحيجعلبحليثبهانشعرولانحهلهابكيفبةحسدهإلى

وتفرفها)2"(.نباعدهاعلى

فيالهيثميونكره18557،ر!م:حليث4/287-288،معمنده:فيأحمدالامام04-اخرثه

رحالورثالهأحمد،رواهباختصار،وعرهالصحبحفيهو:وقل/05'الزوائد:محهمع

االصحثح.

4/284:تيميةلابنالمنتاوىمجموع41-

101:القملاب!نالروح42-الظر
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منهيسلالزملاللسؤلجسدهإلىالروحبردقبرهفيالمتإحياءاءنئم

يسللزملاأدهكما،الدنيويعالمنافيالمحسوسةمعانبهابكلالماديةالحباةعودة

اللهإلاكنههايعلملابرزخيةوإعادةبرزخبهْ،حثاةهيبلأخر،موثبتبعهاان

وتعالى.نبارك

عودهامل!لبسالقبرفيالملتبدنإلىالروح"عودنيمية:ابنالإمامبقول

أنكماالوجوهبعضمناكمليكونقدذاككانوانالدنيا،الحباةهذهفيإليه

هذهفيموطنكلبلمنها،اكملكانتواقالنشاة،هذهمئللبسالأخرىالنشاة

وسلمعليهالدصلىالنبياخبرولهذا،يخصهحكملهوالعَيامة،البرزخوفيالدار

ينغبرلافدالنرابكانوا!قذلك،ودحوويئسألفبرهفيلهيوسعالمبتأن

تعالىالالهلئماءمنىبالبدنتئصلفالروح...وئنار!هالميثبدنإلىئعادفالأرواح

مرثين")43(.أوبمرةذلك!تو!فلا،اللهشاءمئىوثفارقه

فيالروحردأن"وليعلم:-اللهصحمهالفيمابنالامامفصبدةشارحويقول

حياةيسلالزمولافيه،اسنمرارهايفتضيلاالموتبعدالجسدإلىوعودهاالبدن

البرزخفيالجسدلىاٍالروحإعادةبل،المعهودةالحياةنظيرالنشورفبلاخرى

عذابفيالبراءحديثفيثبتوقد،الموتاسمالميتعنلائزبلبرزخيهْإعادة

غيربأنهاالعلممع،جسدهإلىتعادروحهأَن،وحالهالمبتبيانوفيونعيمهالفبر

هيبلالمبتلاسممزبلةحباةلإئباثمسلالزمةلبستالإعادةهذهوأنفمهمسئمرة

)4"(.برزخيةحياةنوع

.جسدهإلىتعادروحهوان،قبرهفييحيىالميتانإلىنخلصوهكذا

عالممنفهووثفصيلهوكنههالاحباءهذاوطبيعةالإعادةهذهحقيقةأما

4/274:الفتاوى43-محموع

بنإبراكلبنلأحمدالتيمابنالامامثصثدةفمرحفيالتواعدوتصحدحالمتاصد44-توضيح

زهير:ئحقثقاهـ،604الثالثلأ،الطبعة،بيروتالامملاص-المكتب2/017،!مس:

فمالون.
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وتعالى.نباركاللهإلالايعلمهالذيالغيب

بعدالجسدإلىالروحإعادةحصولهوالمقامهذافيالإحياءمنفالمقصود

نخوضلامافهوكينيتفا،فيوالبحثالمسألةهذهنفصيلأماأكثر.لافاردتهأن

!فرِهِنالرْوحُ!ا،وحِص!يَمن!ونَكَئعالى:يقول.الغيبعالممنلأنهفيه

4(.ملأ!)ْإِلأأنغِمِنَاونِيئُنمؤمَارَ!ي

عيهوالردحزمال!رايرابعاة

منففطالروحعلىيقعالسؤالانإلىالمعئزلةوبعضحزم)46(ابنذهب

ماأهمفاأثلة،بعدةهذارأيهعلىاسئدلوقدالمَبر،فيالميتجسدإلىعودهاعبر

بلي:

/:تعالىوقولهاثتَتَفنِ!)7"(6ؤأخقفنَنَااثتتفنِأمتْتازلهتاالتَالُوا:ئعالىثولهأ-

بِنهِثُثم!حفِيكُنمثُئم!بينُكُنمثُمَّفَلختاكُنمافؤائاوَكُنتنملهِالتهِتفنُرُونَ!كفف

ئلاثاأمال!اثدتعالناللهلكانفبره،فييحبىالمبتكانولوتُزنج!نَ،)8"(.

باطل.وهذاثلاثا،وأحيانا

الالهجعلهلمنإلاالبدنالىالروحئردولاففطوموتانحياتانأنهمافصح

58:الاية،الأسراه45-م!ورة

بقرطبةولدالأندلعمى،غالببنحزمبنسطدبناحمدبنعليمحمدأبوهوحزم:46-ابن

شافطا،.أولأكانمفرطا،ن!كاةرزق،ورفاهيةلدممفينشاماثة،وئلاثوئماليناربعسلة

وسعةوال!،الذكاءفيالملتهىإلثهوزهد،وورعفدونصاحبوكانظاهريا،تحولثم

الأحكامالموطا،شرحفيالأملاهالنته،فيالمحلىمدها،جليلةمصنفاتله.العلومدائرة

إحدىعمرهوكان،مائةوأربعوخمممينممتم!نةتوفيومحرها.الإحكامأصولفي

لحصالحناظوطبقاتأ-18/841212للذبي:الد!هلاءأعلامسير)انظر:عاما.وسبطن

اهـ(.304،الأولىإالطبعلأ،ببروث-العلميةدارالكثب،1/435:السرطيالدين

ا:الآية،غافر6سور-74

fn-82:الآية،البقرةسورة
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حذرألوفوهمديارهممنخرحواوالذين،السلامعليهعيسىاحياهكمنأية

هم.وغبر،الموت

فَينسِدُممامِهَا!ىلًمُتلَنمذائىَمَؤنِفاحِينَاكلآنتُسَ!تَوفى"اللةُ:نعالىثوله2-

بنصدصح)94(أث!مُمتئرتِجىالأخرَىوَءبُزميلُأنمَؤتَمحَفقاضمَىأئنيى

المسمىالأجلعندإلااجسادهمإلىلاترححالداسسائرأرواحانالقرأن

الفبامة.بوموهو

القبورفيعمنالسمعنفي(الْ!رُلي!)َلِيمَيظلهِمُشمِعأنتَالوَمَانعالى:فوله3-

شك.بلاالأجسادوهي

ئردالموتىأرواحأنصحيحخبروسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنيردلم4-

بهذهنفردوإنماقال:به،لفلناعنهذلكصحولوالمممألة،عندأجسادهمإلى

،وحده(عمرو)اْبنالمدهالالأجسادإلىالقبورفيالأرواحردمنالزيادة

(.بالفوي)2ْلبسوهو

24:الآية،الزمر-سورة94

22:الآية،فاطر5-سورة5

عنيروياالكوفيمولاهمالأسدىعمروأبوعمروبنالمنهالهوعمرو:بن51-المنهال

اعلامسير)انظر:.ومائةعئمرةبضعسنةثوفيومحره.معينابنولمّهالئابطن،كبار

أحمدبنمحصدالهنلشمسالرجالنقدفيالاغدالوميزان5/5184:للذهبيالنبلاء

علي:ئحقيقم،599lايأولى!الطبعة،بيروت-العلميلأدارالكتب6/527،:الذهبي

جمدالموثود(.وعاللمعوض

بيروث،-الحلدار،12.ا-4/17:حزملابنوالدحل،والأهواءالمللليالنصل:انظر52-

.عميرةالرحمنوجمدنصرمحمد:تحقيق8591،

)بدونالعربيالتراثلجدةتحتيق،بيروتالجدثدة،الآفاقدار1/22،حزم:لابنوالمحلى

لَاريخ(.
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يأئي:ليماالردودهذهإجمالويمكن،قولهحزمابنعلىالعلماءردوفد

إجمال.فيهفخطأ"،قبرهفييحيىالميتانظن"من:بقولأرإدهماا-

وثدبره،بالبدنالزوحفيهاتتومالئيالدنبافيالمعهودةالحياةبهأرادإذالأنه

والحسقال،كماخطأفهذا،واللباسوالشرابالطعامإلىمعهاونحناج،وتصرفه

نعادحيثالحياةهذهغبرأخرىحياةبهأرادوإن.النصبكذبهكمايكنبهوالعقل

حقفهذ)قبرهفيويُمنحنليُسألالدنيا،فيالمألوفةالاعادةغيرإعادةإليهالروح

فثعاد:والسلامالصلاةعلبهفولهوهوالصريحاللصعلبهدلوفدخطأ،ونفيه

")53(.حسدهفيروحه

هذهثبوثينفيلاائتئيى(وَأخيَفتتَاائْنَنَف!أمَنئازددا)هائوانعالى:فولهاما2-

ال!ه،احياهالذيإسراثبلبنيقنيلانكماالجسد.فيللروحالعارضةالاعادة

بها.معنداللمساعلةلهالعارضةالإعادةللكثكنلم

بلالدنيافيالمعهودالوجهعلىبدللاحهسدهْفيروحهتعادثمقولهأنعلى

خمسةلهالبدنلهافالروحالدنيا،فيالمألوفةالاعادةغيرإعادةايبهالروحئعاد

التعلق:منأنواع

جنينأ.الأمبطنفيبهئعلفهااحدها:

.الأرضوحولإلىخروجهبعدبهتعلعَهاألثثي:

وجه.منومفارفةوجهمنئعلقبهفلهاالنومحالبهلَعلقهاالئالث:

ثنارئهلمفإنهاعنه،وئجردتفار!نهوانفإنها،البرزخفيبهتعلعَها:الرابع

البتة.للهاٍالئفاتلهايبفىلابحبثكلبا،فرافا

لمانسبةولابالبدنئعلفهاأنواعأكملوهوالأجسادبعثيومبهتعلقها:الخلص

ولانومأولامونامعهالبدنيقبللامتعلقإذ،إليهالئعلقأدواعمنفبله

3/245حجر:لابن!هاريوقح61المَ:لابنالروحنظر:53-

W
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.5(،")افساد

وئعالىسبحانهمساكهفاٍ(..فوْنِهَاهجينالأنلُم!يغوَفى"اللَةُ:نعالى!وله3-

)1رماوقثفيالميثجسدإلىردهاينافيلاالموتعليها!ضىالد!

وثقومروحهئقعد،النائمانعرفوإذا.المعهودةالحباةلهلابوجبعارضا،

جسدهأَنمعوعذابنعيمبهاوروحهلبدنهويحصلولئئكلم،ولْمشي

بلألم،أولذةمنبجدهمايدركلاابيهوالناظر،ساكنةواعضاءهمضطحح

جلبممه.فلكيدركولافثه،يفكرأويسمعهلماولذةألمايدركقداليتظان

،وتعذبوتنعموتجلستقعدروحهفإنفبره،فيللميثبالنسبةالحالكذلك

(.ذلك)َخلافلناظهرواقبه،ويحسببدنهمنصلوذلك

المرادأنعلىبللالآبةسباقأشوبى!ثيمَنليسنمِعانتَ"وَمَانعالى:فوله4-

منانكمابهبنتفعإسماعاإسماعهعلىثفدرلاالفلبالميتالكافرأنفيها

أنسبحانهيُردولمبه.بنئفعونإسماعاإسماعهمعلىثقدرلاالئبورفي

علبهالالهصلىالنبياخبروقدكيف.البتةشيئالايسمعونالئبورأصحاب

وضعإذاالعبد"اقالسو:عليهالعشبعين!نفالنعالخفىْيعممعونأنهمومملم

(.انصرفوا")6ْإذانعالهمخفقليسمعإنه،اصحابهعنهوئولىفبره،في

وقففقد،وخطابهكلاههسمعوافدبدرقلالىأنوالسلامالصلاةعليهوأخبر

منبدرقنلىعلىبدرمعركةمنابامثلائةبعدوسلمعليهاللهصلىالرسول

خلف،بنامبهْيا،هشامبنجهلابايا:فقال،منهمرجالافنادىالمشركلن،

الحنني:العزأبيلابنالطحاويهْالعقيدةوفمرح1/06-62المَيم:لابنالروح54-انظر:

1/451

لابنالباريوفتح62ةالقيملابنوالروح4/275لَيمية:لابنالفتاوىمجموع:انظر55-

3/235:حجر

لنارأوالجنةمنالمبتشدعرضبابالقبامة،صفةكتابصحيحهفيمسلم51-أخرحط

0287رثم:حليث4/2251،:عليه
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95

65

61

62

فإديحفاأربكموعدماوحدنمفدأليسربيعهْ،بنشببةبا،ربيعةابنعتبةبا

كيف)اللهرسوليا:الخطاببنعمرففالحعَا.ربيوعدنيماوحدتقد

لمابأسمعألتمماببدهنفسيوالذي:ْقال(،جبفوا)7ْوفدبجيبواأنىايسمعوا

ثليبفيفألفوافسحبوابهمامرثميجيبواْأنلابقدرونولكنهممنهمأ!ول

بدر)58(.

لكاللهجعلفإنمايُسمعهأناللهيشألممنتُسمعلاانكالآيهْمعنىان

ال!ةيشألممنإسماععلىلاالاهكلفكالذيالإنذارعلىالاستطاعة

(.)9ْإسماعه

فقد،بالقويولبسوحدهعمروبنالمنهاللئفردبصحلاالحديثاق:قوله

فق!:لقيمابنالإمامعلبهرد

البراءعنرواهوقدفيه،شكلاصحيحفالحديث-اللهصحمهمجازفتههذا

6(.غلره)ْجماعةعازببن

ولاالحناظ،منحماعةصححه(10مستفبض)مشهور)61(ئابتحديثوهو

(17/572:مسلمصحيحعلىالنووي)شرححينا.وصارواالئنواايحفوا:-

منالمثتسدصضبالطوالناروالحلةالقامةصنلأكتابصحيحهفيمسلم-أخرثه

72874:رحليث4/2253،علثه:النارأوالحنة

56:التملابنالروحالظر:-

13/923حعر:لابناللهاريلئحانظرويخرهم،عيرةبنوجميدصمعثد-كأبى

منومنهمالتواتر،حديبلغولمالئنين،منبأكثرمحصور!طرقلهماالمشهور:-الحديث

)انظر:مدهأعموالمشهورالماء.فاضمنلالسّماره،المستنيضاسمالمشهورعلىيطلق

الحدهثة-الرياضمكئبة2/173،السثوطي:للا!ماماللواوىئقريبفمرحكلالراويئدريب

جمداللطيف(عهـالوهابنحق!6الرياض

1/32،ثماعة:لابنالروياالمنهل)الظر:ئلاثلأعلىنتلنهيزيدالذىالمسننيض:-الحليث

وتدريب،رمضانالدينمحيد.تحت!:الثانهة،الطبعةاهـ،604،دمشقالنكر-دار

2/173:للعميوطيالراوي
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بالقبولوئلفوهكئبهمفيرووهبلفيه،طعنالحديثائملأمناحدالعلم

ونكير،منكرومساطةونعدمهالقبرعذابفيالدبناصولمناصلاوجعلوه

...")63(.القبرإلىرجوعهاثماللهبديبينوصعودهاالأرواحو!بض

إلىروحهفتعاد!ولهوهيالزبادة،بهذهنفردعمروبنالمنهالاق:وقوله

بالفوي.لبسوالمنه!"جسده

وفال6(.لالّه)ْ"المنهالفيه:معبن)64(ابنهَال،العدولالتقاةأحدفالمنهال

)68(.صدوقعمرو،بنالمنهالحجر:ابنالإماموقاللمة)67(.كوفي)66(:العجلي

.نفردهغيرلئضعيفهموجبايذكرلمأنهطالماشيءلالهحزمابنفنضعيف

للجسد،الروحردوإنكار،الحديثهذاتضعيففيوغيرهحزمابننكرهفما

السابمَة.بالوجوهعليهبُردباطل!ولهو،!برهفيالميتوإحياء

إعادةمحردهيجسدهلىاٍالروحإعادةولكنللمساعلةثبرهفييحيىفالميت

-630-3X65:لابنالقيم

المحلاثين.نميخالجهبذ،الحافظ،بسطامبنزيادبنعونبنمعينبنيحيىهو:معين64-ابن

مناصلهاقثهلوجد4،هبةلهوكانبفدادفينائمأرمائة،وخمسينثمانسلةولد

ذهب.ومحرهحنبلالهنأحمدغهc5«>!نة،بنوممنيانالعباركابنمنسمعالألبار،

اللهصلىالنبيأصادعلىوحمليحجأنثبلماتولكنه،ومائتينوثلاثينثلاثسطللحج

)انظر:سدة.وسبعينخمممااممتوفىوكلد،المدينةوأليعلثهوصلىبالبتحدلنومملم،عليه

Iللسلوطي:الحفاظطبتات11/82،9-ه:للذهبياللبلاهأعلامسير Ai- I nn/)I

6/527الذطى:للإمامالرحالنفدفيالاغدال65-مهزان

سنلأولد،الكوفيالعجليالحسنأبوممملم،بنصالحبناللهجمدبناحمدهو66-الععلي:

أحمدمثلنعدهكنااللوريجماسقالالفرب،طرابلم!م!كانوماثة،وثمالينال!تين

(It̀tا/:للسيوطيالحفاظطبتاث)انظر:.ومائنبنومدئبنإحدىسدةماثمصنوابن

الأ!لى،الطبعة85916،المنورةالمدينلأالدارمكتبة2/0،03:العجليللايمامالئتات67-معرفة

البممتوي.العليمجمد:نحفي!ق

الأولى،الطبعةسوريا،-دارالرشثد1/547،العسعَلاني:ح!رينللإمامالتهنيب68-لكريب

امة.صمحمد:تحض،ام869
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الحباةبهابرادفلامسنمرة،وليسثعارضةإعادةوهيوالامنحان،للسوال

الدنثا.فيالمد!ودةالمستقرة

اعلم.لَعالىوالاله

أل!رزع:فيالحياةمراتيالثلألي:المطلد!

السم-عليهم-الأسياءحياةأولا:

وأشرنهاالحثاةأنواعأفضلهي-والسلامالصلاةحلثهمالأنبباءحباةاق

فيولاالدديا،فيلا،الخلقمناحدودرحتهممرئبث!إلىبصلفلا،الاطلاقعلى

.الآخرةفيولا،البرزخ

أنالأرضعلىحرمأن!بورهم،فيلهموئشربفهوجلعزاللهنكريمومن

193والللف.البلىيصيبهاانمنالكريمهْاجسادهمصانوبذلك،أجسادهمتأكل

،فيهالجمعةيومأيامكمافضلمن!ال:انهوسلمعليهاللهصلىالنبيفعن

صلالمقمفا!نفيهالصلاةمنفأكثروا،الصعقةوفيهالنفخةوفيهفبضوفبهأدمخلق

جمعنيأرمتوفدصلائداعليكنعرضوكيفاللهرسوليافقالوا:عليّ،معروضة

الأنبلياء9)96(.احسادنأكلانالأرضعلىحرماللهانق!:بلبت-3وئد

وبدل،الأعلىالرفيقفي-والسلامالصلاة-عليهمالآنبباءأرواحومسثثر

صلىاللهرسولكان:فالتأنهاعنها-اللهصضيعائشةعنجاءماذلكعلى

الجنةمنمالْعدهيرىحنىئطنبىيتبضلمإنهصحبح:ْوهويتولوسلمعليهالله

فاشخص،أفاقئم،ساعةعليهغش،فخذيعلىورأسهبه،نزلفلمايخير،ثم

ألهوعر!يخئارنا،لاإفنثلت:،الأعلىالرفبقاللهمقال:ئمالسقفإلىبصره

لجىصحهححلثهذا:وثالأ،.9rرقمحليث1/453،معمتلركه:فيثحاكم96-اخرثه

70162حليث4/8،مي!نده:فياحمدواخرجهيخرثاهولماللهخاري،فمرط
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7(.8)ْبهيحددلاكانالذيالحديث

كالشهداء،ربهمعندأحباءفهمموئهمبعدأبدانهمإلىأرواحهمنردوالأنبباء

كفولهبرزفون،أحباءالشهداءانئببنالنيالفرأنيةالآياتمنالعديدوردوفد

رَد!هِنمغدَأخياةلهَذأمؤَائااللهسَدوِلِفِي!بالُواأئذين)وَلاَئحشَين:نعالى

ورزتُنَ!)71(

أشرفهمالذينوالمرسلينبالأنبياءفكيفالشهداء،حىْفيهذائبثوإذا

وأعل!أ).

بأثي:ما-والسلامالصلاة-علبهمفبورهمفيحيائهمعلىبدلومما

فبهالصلاةمنفأكثروا9...:السابقالحديثفيوالسلامالصلاةعلبهفولها-

علىوسلمعلبهال!هصلىالنبيفيهحثفقد.."عليةمعروضةصلانكمفإن

صلالتاأنوأخبرنا،وسلمعليهالدصلىعلبهوالسلامالصلاةمنا!ئار

أنهعلىيدلمما،وسلمعليهاللهصلىيبلغهسلامناأنكما،عليهئعرض

ارواحمعوالسلامالصلاةعليهروحهكونبيننعارضولا،!برهفيحي

لفباسوجهلالأنهعلمهسلممنعلىالسلامردهوبين،عليينفيالأنبباء

.بالروحمختصذلكأقإذالأحسادشأنمنعندنامعروفهوماعلىذلك

الروحأنفيعدقدالشاهدعلىالغالًبفياسمنيأتيالغلط!اق:السيوطييقول

فيتكونأنيمكنلممكانا،شغلتإذاالتيالأجساممنيعهدماجدسمن

يسلممنعلىيردوسلمعليهاللهصلىالنبيفإنمحض،غلطوهذا،غيره

عبرا!ارواحشانفإنالأمربن،ببنئنافيولا،الأعلىالرفبقفيوهوعلبه

7)72(.الأبدانشان

4416رثمحليث5/2387،ال!ه:لقاءأحبمنباب،الر!اقكتابليالبخاري75-أخرحط

916:الآية،عمرانال71-سورة

691،الثالثةالطبعةحلب-المطبوعاتمكئبلأ4/51،1النع!ائى:لممننالسررطي72-شرح A،

!ة.أبوجمدالنتاحتحق!
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-73

منلحهماعةالسلامعليهور،!نه،وسلمعليهاللهصلىبهالاسراءحدبث

اللهرضيمالكبنأنسفعن-.والسلامالصلاة-عليهمب!ولقائهالألبباء،

أبيضدابةوهوبالبزالَى،ائث:لمحالوسلمعللهاللهاصلىاللهرسولانعنه

فركبثه:كقالطرفهمند!ىعددحافرهيضعالبغلودونالحمارفوق،طويل

ثم!ال:الأنبياء،بهابربطالتيبالحلقةفربطئهقال:،المقدسبيثأتبثحتى

السلامعليهحبريلفحهاءنيخرحثئمركعئين،فيهفصليثالمسجددخلث

.الفطرةاخنرت:جبريلفقال،اللبنفاخنرت،لبنمنوإناءخمرمنبإناء

قعل:،جبريل:تالأنثأمن:فقيل،جبريلفاستفتحالسماء،إلىبناعرجئم

فإذالنا،ففنحإليهبُعثقد!ال:إلثهأبُعثوفدقيل:محمد،كال:معك؟ومن

مافذكرواالثانبة،السماءالىبناعرجثمبخير،ليودعابيفرحببأدم،أنا

بنويحصمريمبنعيسىالخالةبابنيأدافإذالناففئح.الأولىفينكر

انافإذا،الثالثةالسماء،إلىبيعرجثمبخبر،ليودعوابيفرحبازكريا،

عرجثمبخبر،ليودعابيفرحب،الحسنشطرأعطيقدهوإذاببوسف،

عرجثمبخير،ليودعابيفرحببإدريسانافإذاالرابعهْ،الممماءإلىبنا

بناصجثمبخيرهليودعافرحببهارونأدافإذاالخامسهْالسماءإلىبنا

إلىعرجثمبخير،ليودعابيفرحببموسىأنافإذاالممالسة،السماءالى

هووإذاالمعمور،البيثالىظهرهمسندابإبراهعأنافإذا،السابعةالسماء

سدرةإلىبيذهبثمإلط،يعودونلاملكألفسبعونيؤمكليدخله

9)73(.المنئهى

دونلأرواحهمر،يةهيإنماللألبياء،والسلامالصلاةعلبهور،بنه

لاالآخرةأمورلأنهذايُسئغربولاكبورهم،فيأجسادهمانذاٍ،أجسادهم

السوك:إلىاللهبرممولالاسراءبابالابمانكنابصحيحهفيالبخارياخرثه

7Y17رحليث1/146،
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الروحكونبينمنافاةفلاالاَخرة.بأحوالأشبهالبرزخوأحوالبالعقلندرك

أنعرفناإذاخاصة،بالبدنانصالالهاوانالسماء،اوالجدةاوعلينفي

منعروجهابفنضيماالبصركلمحالذيوالانتفالالحركةسرعةمنللروح

)74(.لحظةألنىفيالسماءإلىالثبر

الصلاةعليهموسىرؤيتهمنوسلمعلبهاللهصلىالنبيعنرويما3-

رسولانعنهمااللهرضيمالكبنأنسفعن.قبرهلمحييصليوهووالسلام

الكنيبعندبياسريلبلةموسىانبتفال:وسلمعلبه)دلهصلىالله

")76(.قبرهفييصليفاثموهو7(،الأحمر)ْ

لموسىوسلمعليهاللهصلىرؤينهبيننعارضاهناكانالبعضلظنوفد

فيالسلامعليهلهرؤيتهوبينبه،اسريلبلةقبرهفييصلي!ائموهوالسلامعليه

السالسمة.السماء

صؤيثههذابينلْدافع"ولا:ففالالإشكالهذاعنالمناويالإمامأجابوفد

اياهرؤينهوبين-قبرهفييصليوهوالسلامعلبهلموسىوالسلامالصلاةعليه

الأعلى،الرفيقفيالبدنمفارثةبعدالأنبباءأرواح!انالسماء...فيالليلةتلك

بردبحيثوالتمربالئصرفمنفيمكنونبه،وتعلقالبدنعلىإشرافولها

متامذلكبل6اببهردثم،قبرهفييصليرأهالثعلقوبلأاالمسلّم،علىالسلام

فرآهلأبدانها،الأرواحمعاديومإلىواستقرارهبدنهمفاموقبرهواسثفرارها،روحه

4/111:السيوطييئمرحانظر74-

بينإنهثيلموضعاسموهوالصغبر،كالئلالرملمنارتفعماهوالكنيالأحمر:الكئيب75-

وحاشية6/442حجر:لابنالباريفتح)الظر:لهأريحا.إنهوقيلالمتدس،وبيتالمدينة

الطبعةا،86i،حلب-الإسلاميةالمطبوعاتمكتبة3،21/هالسددي:الحسنلأبيالعمندي

.عدةأبوجمدالفئاحتحفبق6الثانية

أ،4/45A:السلامعليهموسىفضائلمنبابالفضاثل،كئاب،صحيحهفيمسلم76-أخرحط

2374ر!محليث
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السماء!)77(.فيورأه،قبرهفييصلي

الرفبقفيعلهبنفيالمسثفرةلأرواحهمهيالبرزخفيالأنبياءفحياة

بتاءمعالئغيير،أوالئنفعليهابطرألا!بورهمفيبلأ!يةفهياحسادهمأما،الأعلى

فيوأبدان!السماءفي-عليماللهحم!لواتالأنبياءارواحبينونعلقصلة

.الأرض

يسيرزمنفيبكونوصعودهاالروحنزوللآنالعسبر،بالشيءذلكولثس

الجسد.علىالروحلفياسوجهولاملاله،للبدنلايكون

الئه-رحمهم-الشهداءحياةثلأليا:

والَكنأحقاةبَذأفوَاتالنَهمتبِيلِفِييُقت!لمَنتئولُوا!وَلآنعالى:بقول

لنَ!)78(.لآتَفنصٌ

أنهمالظاهرفيلنابداواقهبورهم،فيأحياءالشهداءأنعلىالاَبةهذهدلث

لاحياةفي.أحباءانهمإلا،الأمواتكافةشأنذلكفيفمأنهمالحياةوفارفوامانوافد

بحيائهم.لحننشعرولاكنهها،لعرفولاندركها

وحفيفةالموثحفبفةولكنالعبن،نرىوحسبمااطامرظاهرفيقنلواإنهم

الحباةويفارقونيقلالونألاسفهؤلاء،الظاهرةالسطحيةالنظرةهذهلانقررهاالحيا؟

نفاٍرضاهسبيلفيبارواحهموجادوااللهسبيلفي!ئلوا!أدهمولكنالظاهر،في

عندهاحياءأنهملناويؤكدكنلك،نحسبهمأنوينهاناأموائا،ليسواأنهميخبرناالله

القاصراالباثمريإدراكنافوقالحباةهذهكنهلأنبحيانهم،لشعرلاولكننا

المحدود)97(.

الطبعةمصر،التعارية-المكتبة5/951،للمداوي:الصفرالحامعشرحعلىالقدير77-طض

ااهـ.356،الأولى

451:الآية6،البتر786-ممور

1/143:ثطبلسيدالقرأن،ظكل!ي97-الظر
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غيرحياةأنهاإلىللإشارةتَفنؤُونَ!لاَ)ولَكِيطثال"إنماعاشور:ابنيتول

فإن،الأرواححياةمطلقعلىزائدةلكنها،روحيةحياةبلماديهْولاجسمثة

ماإحساسمعالحشرفيالتجسدوقبولالاضمحكل،عدموهيحياةكلهاللأرواح

جحيم.أونعيمإلىآيلةبكونها

الننعمإدراكاتعلىمشنملةحياةفهياللهسبيلفيئئلواالذينحياةوأما

ائصالأنذلكفيوالحكمة،الكاملةوالانكشافات،العلويةوالعوالمالحنةبلذات

عنالروحانفصلثفلما،الجسمانيةالحواسئوسطعلىمتوففبالأرواحاللذات

8(.لنعيمها!)ْوسيلةليكونللجنةمناسباحيسداعُوّضتالجسد

غِدَأخيَاءٌبرأمؤَاتاالتهِممَ!هِيلِفِيفُلاِلُواائذِينَنَخممَبق!وَلآئعالى:ويقول

!هِنميفخئُوالَنملهِفذِينَوَء!مننَ!اثمِرُونَفَضالههِنالتهُءَاتاهُمُلهمَافَرِحِينَيُززَثُولطرَل!هِنم

8(.يَخزكونَ!)اَهُمْوَلاَعَفهنمخَؤفْالأخفبهِنمين

رسولفالق!:عنهمااللهرضيعباسابنرواهماالآبةهذهنزولوسبب

جوففيأرواحهماللهجعلبأحد)82(إخوانكمأصيب!لما:وسلمعليهالالهصلىالله

ذهب)84(منقداديللىاٍ)83(وتأويثمارها،منئأكلالحينة،انهارلْردخضرطير

يُبلغمنفالوا:8(ومفيلهم)ْومشربهممأكلهمطببوجدوافلما،العرشظلفيمعلقة

،الحربعنلِنكلواولاالجهاد،فييزهدوالئلا،نرزقالجنةفيأحباءأداخواننااٍ

2/53-54عاشور:لابنوالم!وير08-التحرير

071-961الآ41،عمرانJTسورة81-

الطيبلأبيداود،أبيسننشرحالمعبود)عونالفمهادةسعادةمنأيإخوالكم:82-أصيب

،7/014الجورية:تثمابناللبنشمسالحافظف!رحمعأباديالعظمالحقمممص

ببروت(.-العلميلأدارالكني

(.السابق)المرثعترحح،أي:83-نأوي

4A(7/041:السابق)المرجعالطيورأوكاربمنزلةايمعلتة:ذهبمن-ثنالبل

ولمحتللاستراحةإليهيووىالذيالمكانالمقيلوأصلومستدرهم،مأواهماي85-مقلهم:

(7/041:السابق)المرثع.الظهيرة
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ي!!كُواأئنِينَفَخممَ!ن!وَلاَ:!ولهوأنزل،علكمأبلغهمأنا:وئعالىتباركاللهفقد

..!)86(.يُززَ!ونةرَل!هنمكِذأخيَاةب!أمؤآتااللِسن!هِيلِ

"ؤلاَ:الآيةهذهعنمسعود:ابن-هوالدعبدسالنا:!ال)87(مسروقوعن

فق!:نلك،عنسألناكلدإنااماقال:أفؤاقا...(اللةِممَ!هِيلِ!ىثُدلُوافذينتخممَبتن

حيثالحنةمننسرحبالعرشمعلقةكلناديللهاخضرطيرجوففيأرواحهم

شيئا،ناثمنهونهلفتد:اطلاعة،ربهمفاطلعالتنادبل،للكإلىتأويثمشاث

ثلائأبهمفلكففعلشئنا،حينالجنةمننسرحونحننشنهيشيءأيقالوا:

أرواحنالردأننريدربياقالوا:يسالوا،أنمنيتركوالنأنهمرأوافلما،مراث

حاجةلهملبسأنراىفلما،أخرىمرةسبيلكفيلقل!حتىاحسادنافي

.(AAئُركواه)

فيمل!تلةنسرحخضرطيورحواصلفيالحديثللكماالشهداءفأرواح

)98(.العرشفيمعلتةفناديلإلىوثأويالحنة،رباض

،8491الثالهة،الطبعة،الإسلاميةللثتافةالفبلةدار12،-4أ23:للواحديالدزولأسباب86-

وقال:2444رثمحليث2،79/مستلركه:فيالحاكموأخرجهصقر،احمدالعميدتحتيق

رثمحلهث1/265مسلده:لياحمدواخرجهيخرحاهولممسلمفمرطعلىصحيححليث

iسرقلأنهمسرو!اممميالهواني،مالكبنالأحدعبنمعمروق8-هولأ Jوُجدئمص!ر

انمئهر.وضهموعمر،وعلي!كرابو،ومملمعليهاللهصلىاللبيصروى،بذلكفسمى

وممئين.ثلاثممدهْبالكوفلأماتمماحدا،إلاينمفلمحجإنهضيلوزهدهوورعهب!لَواه

تمعزليوالأصابةبهروت،صادر-دار6/81،سعد:لابنالكبرىالطبتات)ينظر:

الأولى،الطبعة،بيروت-الحلدار6/192-392،:العمتلانيحجيرلابنالصحابة

2i i،البعاوي(.محمدنحقيقا

الحهلة،فيالممهداهارواحانليانبابالجهاد،كتاب3/2015،:صحيحهليمسلم88-أخرثه

.1887حليث

سكنروحهلَحبطم!منالشهداءمنهناكلأنبعضم،بلالفمهداءجميع!فممللاهذا98-لكن

كلللئمهيدجمضر:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبتوللَينأ.خلفهئركلأنهالجدةدخول

http://www.al-maktabeh.com



أومحبوسةكونهابعنيلاخضرطيرحواصلفيالشهداءارواحكوناق

إمالأنهالها،ومكانظرفهوالطائرهذااقبلالحواصلللكفيمحصورةأنها

فييوحدلاماالنعيممنالحواصللالكفييُحعلاوكالفضاء،علبهايُوسعأن

بشراالملككنمل!بصورنه،ئمئلبأنطيرائكوننفسهاأنهاوالمراد،واسعفضاء

سويا.

غايةفيفهيعنه،مجردةتكونالبدنمفارقةبعدالأرواحلأنوذلك

9(.)0اللطافة

كرهم:دونل!لدنخصيصهمس!ي

اوكانمسلمابرزخبهْ،حياة،قبرهفيحييميثكلانسبقفبماأوضحث

منعما،قبرهفيحيانهعاشصالحا،محسناكانفإنشهيد،غبراوشهيداكافرا،

فبره.فيمعذباحيانهعاشعاصيامسبئاكانواق

بالذكرالشهداءوجلعزاللهخصفلماذا،كبرهفييحبىميثكلكانفإن

-09

الدسبيلفيفل!منأنبثانبابالجهاد،كئاب،صحيحهفيمسلم)أخرجهالدَين"إلاننب

(.)885:رثمحلبث3/2015،:اللفنإلاخطاياهكفرث

كلها،خطاياهنكفيروهىللمجاهدالعظيمةالفضيلةهذهفبه:شرحهفيالنوويالإمامثال

الآدمهينحقوقيكفرلاالبراعمالمنوعرهماوالشهادةفالجهاد...الآدمحلنحقوقإلا

13/92(.:النوويبشرحمسلم)صحيح،تعالى!الله!حتوقيكفروإنما

والإيماناللهسببلفيالجهادأنلهمفنكر،اصحابهفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوثام

عنييكفرالدسبيلفيثللتانأرايتاللهرسولياضال:رجلقام،الأعمالافضلبالله

غيرمتبلمحتسبصابروالتنعم:وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللهفقال!خطاياي

وأنتدعم:فقالعلثه،فأعادهافلتأكيف:وسلمعلطاللهصلىاللهرسولئالثممدبر.

)أخرحهنلك.ليثالالسلامعلبهجبربلفإناللالَنإلاملبر،عرمقبلمحتممبصابر

اللَبن:إلأخطالِاهكنرتاللهسبيلفيفل!منبيانبابالجهاد،كتابصحثحه،فىمسلم

3/1551)

I.2/24للمناوي:القليرفيض

791

http://www.al-maktabeh.com



)19(!نسمةوسلمعليهاللهصلىالرسولفيهمفالالذينالمؤمدبن،منغليرهمدون

بومجسدهلىاٍونعالىئباركاللهيرجعهحئىالجدةشحهرفي)29(بعلقطاثرالمؤمن

ه)39(.يبعثه

الكربم3القرأننصوصفيبالحياةالشهداءلتخصبصالموحبفما

حيث،لههمخاصهْومزيةفضيلةبيانبالحباةتخصيصهمفيان،ذلكوجواب

اللهيبعثمأنثبلومطاعمهاالجنةمأكلمن!بورهمفيويرز!ونيأكلونإنهم

عزّوجلّ.

فضلهمناللاأئاهمبمامسرورونفرحون،ربهمرز!فيمئتعمونهم

)49(.وكرامنه

وسلم:عليهالهصلىاللهرسولقالقال:عنهمااللهرضيعباسابنفعن

الجنةمنرزقهماببهميخرجخضراء،هـبةفيالجنةببابنهر،بارقعلىْالشهداء

9(.وعشلا*)ْبكرة

،الشهادةفضلعلىاللتبثهالنخصبص--أيهذا"فيالالَيم:ابنالإماميفول

فنصيبهمنصبأوفرمنهالهمأنبدولالأهلها،مضمونهذاوأندرحتها،وعلو

فراشهم.علىالأمواتمنغيرهمنصيبمناكملالبرزخفيالنعيمهذامن

خضرطيرأجواففىالشهداءأرواححعلسبحانهالالهأنهذاعلىويدل

والشوونالأولمحافوزارة11/95،البر:جمدلابن)النمهيدوالننسالروحهي19-النعممة:

(.البكريمحمدالطوي،مصطنىئحمَ!:اهـ،387المفرب،-الامملامهة

1/95:السابق)المرححونرعىنثلبالفنح:29-نطَق t

سلله:فيماجةابنوأخرثه4،81601رحل!ث3/455،معملده:لياحمد39-أخرثه

والبلى.التلهرنكربابالزهد،كناب4،4271:رحدث2/428،

4017/:للطبريالبيانحامعانظر49-

لثممهره:فيكثيرالنالإمامونكره،Y1"59رتم:حليث1/266،معمنده:فياحمد59-أخرحهه

حيد.إممنادهذاوثال:الروايةهذهإلىافمارثمأحمدبهتفرد:وثال1/428،
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أبداناالبرزخفيمنهاعؤضهمفبهأعدا،5اثلفهاحتىللهأنفسهمبذلوالمافإنهم

1()69(.فيهائكونمنهاخليرا

غيرهم،أحدفبهباثماركهملابهم،مخئصفهوللشهداء،نعبممننكرفما

اوكانشهبدامومنكليدلاولفإنهوالمؤمنبنبالايمانالجزاءفبهعئقمابينما

نعيمهم.فيالمؤمنينيشاركونفهمشهبد.غبر

فيبالنكرالتخصيصونلكالجزاء،هذايسثحقونالشهداءهؤلاءاقثم

غير،اللهسبيلفيرخيصهْوبذلوها،أرواحهمفدموالأنهم،والسنةالقرأننصوص

الجنة.ودخولنعالىالالهرضوانذلكفيهمهمولذاتها،الدنباإلىملنفئين

لأنهم،اللهسبيلفيقثلواالذبنللشهداءاللذات"واكمل:الغزاليالاماملهقول

الله،لفاءإلىمشنافينالدنيا،علائمقعنالتفات!قاططنالاالقتالعلىاقدمواما

،بالآخرةطوعاباعهافقدالدنياإلىنظرفإنمرضائه،طلليفيبالفئلراضبن

المببع.إلىفلبهبلننثلاوالبائع

51اشئربمافرحهاعظمفماليها،اٍونشوقاشثراهافئدالاَخرة،إلىنظروان

وفدئعالى.اللهلحبالقلبوئجردفارفه،إذاباعهماإلىالنفائهأفلومارأه،إذا

إذالنعبمعظمفلهذافيئغبر،عليهالموتلايدركهولكنالأحوالبعضفييتفق

.(79)+يريدهماالإنسانبنالأنالنعيممعنى

ا!خَرةأفىامألليرزخفيلهمأىتالئيمنازلهمالفمهداءيدخلهل

فيها،وئنعمالجنهَفيشمرحبحبثالشهداءلآرواحبكونالذيالنعيماق

مخنصنعيمهووالقصور،والدورالرفبعةالمنازلمنلهااللهأعدماونرى

للأجساد.النعيممنشيءوصولمنيمنعلاوهذا.البرزخفيبالأرواح

القيامة،يوميكونالجسد،معللروحالحقيقيوالنعيمالمنازلهذهدخوللكن

136:القملابنالروح69-

423:)بئصرت(للغزاليالدينعلومإحياء79-
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.الأبدانإلىالأرواحئُردعددما

اقفبل"وفديُزوَ!ونَ!:زلهِنم)غِذَ:تعالى!ولهنفسيرعندالفرطبي!ال

ونعيمهاوطيبهاروائحْالجنةمنفيهايسرحونالتيالحالةئلكفيندركالأرواح

به.ولتثعشنرئزقممابالأرواحبليقماوسرورها،

مناسئوفثاحسادها،إلىالأرواحثلكأعيتفإذاالحسماليلأاللذاتأما

حسن")89(.فولوهذالها،الالهأعدماحميعالنعم

فإنهلهأعدالذيوالببتبالشطد--أيبهالخاص"والمنعد:القيمابنوقال

أعد.النيوثصورهمودورهمالشهداءمنازلأنعليهويدلالفبامة،بومبدخلهإنما

برونفهمفطعاالبرزخفيار!احهملبهااٍتأويالتيالفناديلئلكهيليستلهمالاله

نفاٍ،بالعرشالمعلقةالفناديلللكفيمسئفرهمويكون،الجنةمنومقا!هممنازلهم

امرالبرزخفيالجدةالأرواحودخولالقيامهْ،بوميكونإدماالكاملالئامالدخول

ذلك.دون

شيءالتيامهْيومالأبدانمعوئتعمهاشيء،البرزخفيبالجنةالأرواحفئتعم

ونمام...البعثيومبدنهامعتائهادون،البرزخفيالجنةمنالروحفغذاء،أخر

التيامةْ)99(.يومأجسادهاإلىرذثإذايكونفإنماوالنمنعواللبسوالشرباكل

للأحهساد،الدعبممنفميءحصولعلىبدلالفبم،وابنالفرطبيوكلام

يحصلنعم،هناكأنعلىيدل"الآكلئغام،الثامْ"الدخول،اسئوفت8ْ:فقولهم

القيامة.بوميكونوكمالهتمامهلكنمعا،والجسدللروح

السنةأهلبانناقجمبعا،والبدنالنفسعلىوالنععالعذابتيمثهْ:ْابنبقول

والبدنبالبدنمئصلةوتُعذبولُدخم،البدنعنمنفردةوتُعتبالنفسئدفموالجماعهْ،

علىئكونكمامجثمعبن،الحالهذهفيعليهاوالعذابالدعبمفيكونبها،منصل

4/274:للقرطبيالقرأناملأحكالجامع89-

ا4r:الثيملابن99-الروح
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1(.9)َالبدنعنمننردةالروح

اللرزخفىألموًمنينحداةئمئا:

:الصالحونالمؤمنون-

ىوَ!ألالنَافخقاة!يالثابِتلانقَولِءَامتُواالْذِينَالئهُ!ئَهتُ:تعالىفال

يَمئناءُ!)1ْ1(.مَاالنهُوَيَن!ألظًالبينَالنهُؤيُضِذالاَخِزةِ

إذاالسؤالعندلهمتثبيتههوالثابث،بالتولأمنواالذينالالهئثبيثمنوالمراد

الْبره.فيوضعما

أفعدإذا:ْفالأنهوسلمعليهالهصلىالنبيعنعازببنالبراءروى

قوله:فذلكاللهرسولمحمدأوأناللهإلاإله!أنشهدئمأئيفبرهفيالمؤمن

ألثالهِتِ")1ْ2(.كفئَولِءَامثواأئن!نَالة!ئَ!ئثُ

عنرويكما،الجنةشجرفيوترعىنأكلطبورائكونالمومنينوارواح

حتىالجنةشجرفييعلقطائرالمؤمن"نسمةقال:انهوسلمعلبهالدصلىالنبي

")1ْ3(.يبعثهيومجسدهإلىونعالىنباركاللهيرجعه

منبمنعلاالجنةشجرفيبعلقطيرصورةفيا()"ْأرواحهممسثفروكون

منالعديدوردثوقد،البرزخفيالأرواحلهذهوالسروروالفرحالنعيمحصول

4/282ئيمهة:لأبنالفئاوىمجموعا-..

72:الآية،ايراهيمسورةا-15

1/461،التر:عذابفيحاءمابابالعنائز،كنابصحثحه،فيالبخاريأخرثهأ-20

3013رثمحليث

111صوتخريحطشرحهسبقا-.نم

فيوأنهاالمومنين،أرواحمسثثرفيوا!والالآراءمنالعديدالتمابنالاماماوردا-40

اكوال،منوكرها،زمزمبئرعلىوقيلتبورهاأفنيةعلىوملبابها،علىوقيلالينة

)لمزيدهنا.واورلتهعنهنقلتهالذيالرأيهذاورححثميلا،رداطاثفةكلعلىردوثد

(ا-25915:الروحانظر:اللثصيلمن
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النعيم.هذاتب!نالثيالنبويةالأحاديث

سبقوالذيوالكافر،للمؤمنالروحخروجحدبثفيعازببنالبراءفعن

ونبيها،ودينهاربهاعقسوالهابعدالمومنةللروحالنععصنةافيهوردا()َذكره

منادفيدادىوسلمْعلبهال!هصلىمحمدونبيي6الاسلاموديني،اللهزبي:فنحب

بابلهوافئحوا،الجدةمنوألبسوه،الجنةمنفافرشوهعبد!صدقأنالسماءمن

ولِأتيه:قال،بصرهمدقبرهفيلهويفثحوطيبها،رَوحهامنفيأنيه:فال،الجنةإلى

يوملقهذا،يسركبالذيأبشر:فيقول،الربحطبِالثيابحسن،الوجهحممنرحل

سبهملكأنا:فيقولبالخير،يجيءالوجهفوجهكأنتمنله:فيتوللْوعد،كنتالذي

")601(.ومالياهليإلىارجعحدى،الساعةأفمربفدالَول،الصالح

الةأعدومامقعدكهذا:فبقال،الجنةإلىبابلهبفئحئم:أخرىروابهَوفي

لهوبلورفراعا،سبعونفبرهفيلهينسحثموسرورا،غبطةفبزدادفيها،لك

فيه")701(.

ببعثون")1ْ9(.يومإلىخضرا)801(عليهوبما؟:ْلمسلمأخرىروايةوفي

فرحفيفيبفى،الجنةمنمقعدهعليهيُعرضأَنالمؤمنعلىالالهنعمومن

.يومبعديومااببهشوثهويزدادوعشياغداةوسرور

فال:وسلمعليهالالهصلىالنبيأنعنهما:الالهرضيعمربناللهعبدعن

البحث.هذامنأ46صانظرا-50

147ص،تخريجهصبقا-60

الرسالة-موسممة13،31:ر-حديث7/381،:صحيحهفيحبانابنأخرحطا-70

39النانية،الطبعة،ببروت iالأرنا،وط.فميي:نحنثق،ام

علىالنووي)ثمرحالفمجعر.خضرأمنواصلهناعة!مةدعماعليهيملاأىخضرا:ا-80

(17/402:مسلمصحيح

أوالحنةمنالميثمقعدعرضبابالتيامة،صنةكتاب،صحيحهفيمسلمهأخرحأ-90

0287:رعحليت4/05،22اللار:
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فمنالجنهَأهلمنكاناق،والعشيبالغداةمفعدهعليهعرضماتإذاأحدكم"اق

بوماللهببعثكحنىمقعدكهذا:فيفالالناراهلمنكانواقالجنةأهل

.(011)الالَيامة

هريرةأبيفعن،البرزخفيبينهافبماوتنلاقىننزاورالمؤمللنوأرواح

أنتهفُبضإذاالمؤمنن!اٍ:وسلمعليهاللهصلىالنبيلَالهال:عنهالالهرضي

ربحكأطيبفنخرج،اللهروحإلىاخرجيفتقولبيضاء،بحربرةالرحمةملاطكة

مافبقولونالسماء،باببهبأنواحئىفيشمونهبعضابعضهملهناولهإنهحنىمسك

حثىذلكمللكالواإلاسماءبانونولا،الأرضمنجاثالئيالطيبةالريحهذه

فعلمافيقولونبغائبهم،الغائباهلمنبهفرحااشدفهم،المؤمنينأرواحبهيألْوا

اماماثفدفيفول:الدنيا،غمفيكانفإنهيسئريححلْىدعوه:فيفولون،فلان

...7)111(.الهاويهْامهإلىبهذُهب:فبقولوناتاكم،

الحنة،منوبُلبسللمؤمنيُنرشحيثبرزخهافيمنعمهْالمؤمنينفارواح

أوبصرهمدفبرهفيلهويفتحوطببها،زوحهامنيأنيهالحنةإلىبابلهويفنح

ببعثون،يومإلىناعمهْغضهْنعماعليهويُملأفبه،لهوينؤرنراعاسبعون

ببنها.فبماونتلاقىتنزاوروارواح!وعشبا،غداةالجنةمنمقعدهعليهويعرض

لهاانبلالقبر،فيالبدنمعمجنمعةالروحانعلىيدللاكلهالنعيموهذا

ذكرثكماالفبر،فيبالبدنانصاللهاأنكما،الجنةفيبمستقرهاوائصالاشرافااٍ

سابقا.ذلك

والعشي:بالفداةعليهيعرضالميتباب،الجنائزكتاب،صحيحهفيالبخارياخرحطا-01

ضصباب،القيامةصنةكتاب،صحيحهفيمسلموأخرجه1313ر!م:حديث1/464،

2رفمحديث4/99921،النار:أوالحدلأمنالمثتمنعد 11o

4103رثم:حليث7/284،صحثحه:فيحبانابنأخرثها-11

302

http://www.al-maktabeh.com



ألمؤمنين:منالصاهارواح-لط

الذيالعذابأنواعفيالمومنينمنوالذنوبالمعاصيأصحابيتفاوت

عليهالهصلىقولهعفبهويدلمعصيئه،قلرعلىيعذبفكلكْبورهم،فييدونه

.ذكرهالآتيالحديثكبير!فيبعذبانوماليعذبانإنهما8:وسلم

القبر.عذابمنيسئعيذكانوسلمعلبهاللهصلىالنبيأنأيضاذلكودلبل

"إذا:وسلمعلطاللهصلىاللهرسولفالئال:عنهاللهرضيهريرةأبيفعن

ومنجهنمعذابمنبكاعوذالياللهم:يقول،اربعمنباللهفليستعذأحدكمتشهد

")112(.الدجالالمسيحفلمةوشرومنوالمماثالمحبافلدهومنالقبرعذاب

للعاصببنبالنسبةالفبرعذابعلىنصتالنيالأحاديثامنالعدبدوردو!د

حرمه.بحسبكلالمسلمينمنوالمنلبين

وسلمعلعهاللهصلىاللهرسولمر:قالعنهمااللهرضيعباسابنفعن

فكانأحدهماأمابلى!ل:ئمكبير،فيبعذبانوماليعذبانإنهما:فقال!برين،على

فكعمرهرطباعوداأخذئم،بولهمنبسننرلافكانالآخروامابالدمبمة،يسعى

لمماعدهمايخففلعلهفال:ثم!بر،علىمنهماواحدكلغرزئمباللنين،

11(.ييبسا*)3

اللبلة"رأبثومملم:عليهالالهصلىالالهرسولفالفال:جدببنسمرةوعن

ورجلحالسرجلفإذاالمئدسةالأرضإلىفأخرجانيبيديفأخذاانياني،رجلين

شدقهوبلللمذلك،مثلالآخربشدفهبفعلئم،!فاهببلغحئىحديدمنكلوببيدهقائم

انطلق.قالا:هذاأما:فلثملاله.فبصنعفيعودهذا

بفهررأسهعلىفائمورجل6!فاهعلىمضطجعرجلعلىأثيناحنىفانطلقنا

6،1/412:الصلافيمنهيعمتعاذماباب6،الصلاكتالي،صحيحهفيمسلمأخرحه112-

1رقم:حلث oAA

ووجوبالبولنعامحةعلىالدلبلباب،الطهارةكتالط،صحيحهفيمسلماخرحهها-13

متارب.للنظ29،2:حديث1/04،2منه:الاستبراء
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برجعنلاليأخذهابيهفانطلقالحجر،ئدهدهضربهفإذارأممه،بهفيشدخ،صخرةاو

فالا:Tهذامنفلث،فضربهإلبهفعادهو،كمارأسهوعادرأسهبل!دمحتىهذاإلى

انطلق.

فإذا6نارانحئهيئوقدواسعوأسفله،ضيقأعلاهاللدور،مئللعّبإلىفانطلقنا

ولساءرجالوفيهافبها،رجعواخمتفإذابخرجوا،أنكادواحنىارثفعواا!ترب

انطلق.فالا:أهذامن:فالَلث،عراة

بينرجلالنهرشطعلىقالْم،رجلفيهدممننهرعلىأئيناحئىفانطلفدا

فيبحجرالرجلرمىيخرجأنأرادفإذاالنهرفيالذيالرجلفأقبل،حجارةيديه

كان،كمافيرجعبحجرفبهفيرمىليخرججاءكلمافجعلكان،حيثفردهفيه

الطلق.فالا:هذاأما:فئلت

اصلهاوفي،عظيمةشجرةفبهاخضراءروضةإلىانئهيناحتىفالطلقنا

فيبيفصعدايوقدها،ناريدبهبينالشجرةمن!ريبرجلوإذا،وصبيانشبخ

ونساءوشبابشيوخرجالفيهامنها،احسنفطأرلمداراوأدخلانيالفمجرة

وأفضل،احسنهيدارافادخلاطي،الشجرةبيفصعدامنهاأخرجانيئم،وصبيان

.وشبابشيوخفيها

يشقرابتهالذيامانعم.!الا:،رابتعمافأخبرانيالليلةطوفئماليفلت:

إلىرأيثمابهفيصنع،الآفاقئبلغحئىعنهفئحملبالكذبهْيحدثفكذابشدفه

القبامة.بوم

يعملولم،بالليلعنهفنامالقرأن،اللهعلمهفرجلرأسهيشدخرأبنهوالذي

القيامة.يومإلىبهيفعلبالنهار،فبه

.الزناةفهماللدّبفيرأبنهوالذي

الربا.أكلوالنهرفيرايئهوالذي

.الناساولادحولهوالصبدانالسلامعليهإبراطمالشجرةأصلفيوالشيخ

النار.خازنمالكالناريوقدوالذي
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الشهداء،فدارالدارهذهوأماالموملثن،عامةداردخلتالنىالأولىوالدار

،السحابمثلفو!يفإذارأسيفرفعتراسك،فارفع،مبكائيلوهذاجبريلوأدا

فلوتسنكملهلمعمرلذبقيإنه!الا:مدزلي،أدخلدعالي:فلت،منزلكذاككالا:

2)114(.منزلكأئيثاسئكملث

.كثيرةالقبرعذابفيالواردةوالأحاديث

المؤمنين،منللعاصينالفبرعذابوقوععلىالسابقةالأحاديثدلتولقد

الواثباتفعلمنبدفلاالقبر،عذابمنصاحبهبعصملاوحدهالابمانوأن

كنب،من،المعاصيحهمععلىيكونالفبرعذاباقثم.المحرماثولْرك

ولانعدلاالتيالبدقمعاصيمنوغيرها،وخيانةوعذروزنا،وفذفوغببة،

نحصى.

العذابمنأنواعاثبورهمفيثقونوالمعاصيالذنوبهذهأصحابأنكما

الاله،بعلمهامدةإلىموقثهوبلدائما،ليسالعذابهذاانكما،معاصيهمبحسب

المعصبة.دوعبحسب

كما.عيرهأوحجئوابأواسنغناراوصدثةأوبدعاءالعذابهذاينقطعوثد

سبحانهاللهبإذنإلابكونلاهذاولكنله،شافعبشفاعهْالعذابعنهيثقطع!د

1(.ا)ْالمشفوعيرحمأنارادإذابالشفاعهْللشافعيأذنالذيفهووثعالى،

111(.لكتِهِ!)الأغِذهُيمنلَعُأئذ!ذَا"نننعالى:نال

لَهُ!)117(.اذنلِفنْإلأبخذَهُالفئفَاعَةُتَنتعُ)وَلاَوئعالى:ئباركوفال

1/5465:المشركقأولادفي!يلمابابالحنائز،كتابصحهحهفياللهخارياخرثها-14

1325رقم:حديث

1124:القيملابنالروح:انظرا-15

255الآبة:البفرة،ممورةا-16

32:الآبةمسأ،ممورلأ-ا71
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اليرزخ!يالكلارحياةرابعا:

الكافرينانعلىالدالةالنصوصمنالعدبدالكريمالنرأنفيوردلئد

الدصوص:لالكومن،البرزخيةحيانهمفيبعنبون

مئوءُفِرْعَونَكألِوَحَاؤمكَرُوامَامتيتاتِالنةُ"توَقاهُنعالى:قولها-

أذخِلُواالشاعَةئفومُونؤنموَغئمِئاذاتٌعلففايُونقمونالئارُأنظَال!

الآية"وهذهكثير:ابنالإمام!قولأفظَال!!)118(.أشَذلز!نَءَالآ

فيالبرزخعذابعلىالسنةأهلاسئدافىفيكببراصل

ألشاعَةُتَفُومُ!يَوتمفوله"اق:الشوكانيالاماموبفولالئبور")911(.

ذلكأنعلىواضحةدلالةفيهأفغذَال!!اشَذك!نَةالاذنجلُوا

12(.)ْالبرزخفيهوالعرض

121(.4)غَمتآل!إِلَىيُرَدْونَثُئممَر!لَفنِ!س!ثطلهُنمنعالى:فوله2-

القبر،وعذابالددياعذابمَزطنِ!!متُصلهُنمتعالىفولهفيقتادةعنروي

الئانيالعذابمنالمرادأنالطبرىورجح)122(.عظيمعذابإلىيردونثم

اقيقالأنعنديبالصوابذلكفيالأفوالؤأولى:فقالالقبر،عذابهو

دليلالنايضعولم،مرتينالنناقعلىمردواالنينهؤلاءبعذبأنهأخبرالله

إلىبردونثمللاؤهجلقولهأنعلىالعذابين،ذينكصفهْعلمإلىبهندوصل

النار،دخلوهمفبلكلئيهماالمرلْينفيالعذابأنعلىدلبلعظيمعذاب

القبر!)123(.فيأنهاالمرثينإحدىمنوالأغلب

64-54:لآيثانا،عافر!سور-811

4/82:كثيرلابنالعظعالثرأنتفسيرأ-91

01 f-4/594:للشوكاليالفليرفتح

101الأيلأ:،النوبةسورةا-21

2rAI/كئير:لابنالعظيمالقرانننسثرا-22

أ-11/112:للطبريالبيانثامعا-23
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لَفهُنماف!نرفعَذآل!دُونَا!نَىافعَذَال!مِنَ"وكلَنُذِيخئهُنمنعالى:فوله3-

ورخِ!نَ()124(.

بهذهاحنجوفد12(.والدننبا)ْالفبورفيالأدنى:الآيةهذهتفسيرفيمجاهدقال

في!ابهذالأنالقبر،عذابعلىعنهمااللهرضيعباسبنالالهعبدالآبة

اللهلأناللَبر،عذابمنهافهموفدالكفر،عنرحوعهممنهال!فالدنيا

بعضينيمَهمأنهفأخبروأكبر،أدنىعذابينفيهملهأنأخبرونعالىتبارك

عذاببعدبهايعذبونبتبةالأدنىمنلهمبتيانهعل!فدلليرجعواالأدد!

أ(.)26الأدنىالعذابولنذيتنهم:يتلولبم،الأدنىالعذابمن:فالولهذاالدنيا

كضنرِلونَأنتلاَكَةُكَنَرُوائإينَيتَوَفىإذئَرَى"ولَؤوثعالى:تباركفوله4-

انحَرِ.بيِ!)127(.!اتوَذُوقُواوَاذلهَارَهُنمؤخوهَهُنم

الاحتضار.حالةفيوهمحتىالعذابمنينجونلاالكفارأنعلىتدلفهى

منئلاقيهوماالخبيئةالروحهذهعنوسلمعليهاللهصلىالنبينحثوقد

اللىصلىالنبيعنعازببنالبراءحدبثففيخروجها،حالةفيوعناءعذاب

النفسأيئها:فيتولرأسهعنديجلسحتىالموتملكبجىءثم...:ْوسلمعليه

كمافبننزعهاحهسده،فيفئفرق:قالوعضب،اللهمنسخطإلىاخرجي،الخبيثة

)128(....ْالمبلولالصوفمنالسنوديُننزع

فيئبفىالكافرفروح.العذاببدايةإنهبلذلك،علىمقتصراللعذابولبس

القيامة.بومإلىللحسدمفاركنها"لحظةمنمنصلعذاب

إلىونعادالأرضإلىئطرحلها،ينئحولاالسماءإلىروحهثصعدأنبعد

12:الآيةالسحبدإ،سورةا-42

21/011:الطبريثفسير-115

124:التملابنالروحانظر:-ا26

55،الآية:الأنفالممورةا-27

8V-(147صوفمرحهتخريعهسبق
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الشديد.العذابيكونئمومنيحب،أنيسثطبعفلاالممولليكون،جسده

النار،إلىبابالهوافتحواالنار،منلهفافرشواكذب،أقالسماءمنمناد"...فبنادي

ويأئى.أضلاعهفيهئخئلفحنىفبرهعلبهويضبقوسمومها،حرهامنفيأتيه

يومكهذايسوعكبالذك!ابشر:فيقول،الريحمدئنالثباب،فببح،الوجهفببحرجل

عملكانافيفول:بالشر،يجيءالوحطفوحهك6اتْمن:فيقوللْوعد،كنتالذي

)912(.الساعةئتملاربفيتول،الخبيث

فيدال،والكافرالمنافى9وأما:مالكبنانسعنللبخارياخرىروايهْوفى

فيقال:،الداسيقولماأفولكنتأدريلافيفول:أالرجلهذافيئقولكنثماله:

منيسمعهاصيحةفيصبح،ضربةحديدمنبمطارقفيضربئليث،ولادريتلا

المالّلبن")13ْ(.غيربلبه

ئكونوارواحهم،وعذابجحعحياةهي6قبورهمفيالكنارحياةنإ

تجامعلاالأرضبةالأنفسلأنالما؟ألأعلىإلىلْرئفعولا،الأرضفيمحبوسهْ

الدنبا)131(.فيبهاتلنثيلاكالتكماالسماوبة،الأنفس

حرهامنيأنبهالنار،إلىبابلهوبفئحالنار،منوبلبسللكافرويفرش

فبهئخللفحنىفبرهعليهويضيى6ْحثبدمنبمطارقويضربومممومها،

وعشيا.غداةالنارمنمتعدهعليهوبعرض،أضلاعه

علىإنهالمسنقيم،الصراطإلىوهدانا،الجحيمذلكمنجميعااللهأعاذنا

قدبر.شيء

147صونخريعهشرحهممبقا-92

1/462،القبر:عذابفيجاءمالاليال!نائز،كنالط،صحيحهفيالبخارياخرجها-03

8013رثمحليث

241:التعلابنالروحانظر:ا-31
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الئلأليالمح!ث

الاَخرةفيالإحياء

ئمهيد

نعالى:كال،الآخرةالدارهيالبافيةوالدار،الآخرةالحياةهيالدائمةالحياة

أنخونَانُ")132(.لَهِيالآخِز!الذاز)وَاِن

موتولاانقطاعولالهازواللاالنيالدائمةالحباةفيهاالآخرةالداراقأي

يحعلهابلدانمنعيممنلهالالهأعدوماللاخرة،دائمابنطلعوالمؤمنمعها)133(،

.الآخرةنعيمإلىنوصلهوطريقوسبلةالدنباويجعلدائماعينبهنصب

ويحصل،الأبدانإلىالأرواحتردحبثالصورفيالنفخالآخرةمشاهدومن

أعمالهم.علىليحاسبواالخلاطقلحميعالاحياء

منالعديدفوردكئيرا،عليهوركزالجالببهذاالكريمالترأناهئمولقد

عنتحدثتكماللحسابكبورهممنوخروجهمالناسبإحياءمصرحةالآيات

ببدهما.يكونوماالننختثن

والحكمةكلماث،منيراثفهومابالبعثالمرادسأبينالمبحثهذاخصومن

مهايكونومافيهالننخاتوعددالصور،فيالننخومعدىوغاينه،وأهمينهمنه

البعثعندالعبادحالئم،الشريفةالنبوبةوالأحادبثالثرأنيةالآباتخصمن

الفبؤر.منوالخروج

منسواءنلَولمنف!لكفيجاءعمااخرجلاأنتعالىبعونهوسأحاول

السنة.أوالكناب

والمعبن.الموفقوالله

46:الآية،النكبوتسورةا-32

33I-لم129:للطيرياللعانثامع:انظر
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واهميته....مناه:ألهص:الأولالمطلي

لال!ثالمراداولا:

اللفة:ليأ-ألهص

لمفين:يألياللفةفىال!ث

به:وبعث،وحدهأرسلهبعئا:ببعثهبعثه،والاثارةالارس!بمعنى:الأول

بَفدِهِنممِيقلهَفَتَا"ئُئمئعالى:قال.فانبعثارسلهوابنعثه:6عبرهمعأرسله

عفاله.وحللثأرسلثهالبعبر:وبعنتأرسلنا.أي.'(weفوش!،)

ذاهباومضىثارإذا:لشأنهفلانوانبعث،والدفعالاثارةبمعنىالثالي:

حاجئه.لفضاء

اندفع.وتبغئا:الشيءوانبعث.فعلهعلىحملهالشيءعلىوبعئه

13(.وأيفظنه)ْاطنه:منامهمنوبعثته

بخئلفوهووئوجيهه،وإثارتهالشيءارسالهوالبعثمعنىفيفالأصل

به.علقماباختلاف

ألاثمرعفىال!ص-ب

منها:نعريفاثعدةللبعثالعلماءذكر

فيشنيَلهعَثُالنهَ)وَأنالقبورمنالإخراجبمعنى:البعثان

أئئُ!ولي!)136()137(.

301:الاَية،افالأصممورة-431

.2/211أحمد:بنللخليلوالعين1،ا-2/1617منظورلابن:العربلسان:انظرا-35

7الآية!6الحجسورةأ-36

2/215،أباديللنيروز:التميزنويبصائر:انظرأ-37
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ضربين:علىالبعثأنذكرمنومنهم

حاجة.فيالأنسانوبعثالبعبر،كبعث:لاثمري

العدممنوالأنواعوا!اجناش!الأعيانايجادأحد-هما::ضربانوهووألهي:

.الباريبهيخ!صونلك

ومنه،وأمثالهكعيسىأوليائهبعضبنلكخصوكدالمولْى،إحياء:والئاني

.M(أنهَص!)138()لَؤمُ"فَهَذأنعالى:!وله

حكمإلىولحوها!بورهممنوخروجهمالأمواتإحباءهونعرينه:فيو!ثل

الفبامة)0،1(.بوم

ئمالدنلافيالخلقبقاءفيهينفضيوثْثهوالبعثانأيضا،تعربفهفيوحهاء

كانتلماايأجسامويطد،رميموهيالتبورفيالنيعظامهموبحبىالموتىيحى

)ا"1(.والآخرينالأولينويحمع6كانثكماالأرواحابيهاويطد،علبه

أجسادهم!إلىأرواحهمبردالنيامة،بومالموئىإحلاءالبعثمنفالمراد

وانفخيرخيرااق،الأعمالعلىومحاسبلَهم،العدل!امةالقبورمنوإخراجهم

فشر.شرا

القرأنفيال!هصمرادفاتئانيا:

فيالموئىإحباءمعنىفي"البعث"لفظنئاربأخرىقرأنيةألفاظورت

والنشور.،المعاد:وهي،الآخرة

-138

-913

-014

-141

65يلروم،الاية:سورة

25الأصنهاني،للراعب:الترأنألناظمفرداتمعجم

11/393،الع!قلانيحعرلابناللهارى:قح

1/24حزم،لابنالمحلى
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وشرعا.لغةل!يلهالمعاداولا:

رجوعأيالرجوعوهو:العود،منمأخوذميميمصدرهولفة:المعك

رجع.أيومعاداعودايعودالشيءعاداولا،عليهكانماإلىالشيء

ب)142(.والآخروالمرجعالمصيرإليهشيءكل:والمعك

إلىالبدنأجزاءرجوعأوالفناءبعدالوجودإلىالرجوعهووشرعا:

بعدا!ابدانإلىوالأرواح،الموتبعدالحياةوإلىالثفرقبعدالاجنماع

1(.)3،المفارقة

أحياء)4"1(.فيهيعودونالناسلأقالمعاد،يومالفيامةليومويقال

وشرعا.لفةن!ينهالنشور،ئلألها:

،وانشرهونشوراناثمرا!نشرهالمبثلشريفالالنشر،منماخوذلغة:أفاث!ر

.أحياهبمعلى

تعالى:قالكمابعنهم،أيالد:ونشرهمحيوا،إذالنثمروا:المونىوانضر

"1(.الئشُورُ!أْ!وَاِلَن!

بنشرإحياءأرسلها:ومعناه6نشراوارسلهامونهابعدأحياها:الربحالئهوألشر

.(itsشيء)كلحياةهوالذكطالمطرفيهالذيالسحاب

بعدالاحياء7النشور6:الشوكانيقالمونها،بعداكلاحسادإحياءهووشرعا:

1/1386للنيروزأبادي:المحيطوالقاموس3/317،:منظورلابنالعرليلسان:انظرا-42

4/181فارم!:لأبن:اللفةمقا!سومعحم

،2/257:أباديللفيروزالئفتازانيالدينلسعد:الكلامعلمليالمقاصدفمرحا-43

م.8191،لاهور-النعمالثةدارالمعارف

4/188:للشوكاني:التدبرفمح:انظرا-44

51:الآية،الملكسورأ-541

،6/215أحمد:بنللخليل:والعين5/602،منظور:لابن:العربلسانانظر:أ-46

/2:للنررميالمديرويلمصباح
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فلشروا")147(.المونىالدانشريقال،الموت

وإحيائهاعليهكالتماإلىالأجسادعودةمعدىعلىيدلاناللفظمنهنينفكلا

لها.مفار!نهابعدإلبهاالأرواحبعودة

وغايتهال!هص،حكمةثالئا:

بعبادته،العبادوكلف6ساميهْلحكمةخلقهمبلعبثا،الخلقاللهيخلقلم

انفيهايحاسبونساعةلهمووفتايأرض،هذهعلىاجلالهموجعلوطاعئه،

فشر.شراوإنفخيرخثرا

كلووجد،لحسابهموقاموافبورهم،منالعبادبعثالساعهْ،جاتفإذا

ئعالى:يقول.يداهافئرف!ماعلىمدهمكلوحوزيحاضرا،عملمامنهم

غفاخَلَخمئنمأئمَا"ألَحَسِلهئُنمنعالى:وفالسُذى!)8"ا(.!ترفئألقالإسمَانُ)أ!حانميُ

لاَتُزخ!نَ()914(.إِنهلًاوَأئكُنم

ويحاسبوا،الخلاطقبينفيه!نصليوموحهودتالَلْضيالحكمةكانتهناومن

1(.الظِمَلإ!)اْاَؤتمأحُوركُنمفُوَكْن"ؤإِئمَاا(،أيل!بهم).ْكسبتماعلىفيه

والممليم،المربضوفيهموالفئبر،الغنيففبهممعبشلْهم،فيمخلثلفونوالناس

.الخ.والمسيء.المحسنوفيهم،والمظلومالظالموفليهم

منافياهذالكان،للحساببعثهناكيكنولمحيكلنهايةالموثكانفإذا

عقابه،والمسيءالمجرمفيهبلتىروموجودمنلابدكانهنامن،الإلهيةللعدالة

4/61للفموكاني:العَليرفنحا-47

63:الآبةالنبامة،سورةا-48

511:الآية،المؤملونسورة1-،9

الطبعة،والتوزيعللنشردارالمحتمع2/12،الزدداني:جمدالمحيدالئوحيد:كئابانظر:ا-05

ما879الئالثة

18:الآيةعران،الممور)ا-51 o
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والأجر)1ْ2(.العملفبهالجزاء،ويلتاسقيكملوبنلك،ثوابهالمحسنفيهوبلعَى

حنىوالنضيلةوالرقيللكمدوسيلةالدنيافيحيانهبجعلأنالالسانوعلى

.الآخرةفيبسرهمابجد

علىحبسمنهايتطهرولمالموتوأدركهشرمنأثارةنفسهفيبقيتفمن

علبهاللهصلىالنبيئال،الحالتلكعلىربهجدةيدخلولم،الآخرةشواطئ

والنار،الجدةبينا(فدطرة)4ْعلىفيجلسونالنار،منالمؤمنونا("يخفص)3ْومملم:

أذنونالَوا،هذبواإذاحئىالدنيا،فيببنهمكانلْامظالمبعضمنلبعضهمفبفدص

001(.إالجنةدخولفيلهم

لهلئكغلجهنماننظرتهللفضبلة،والوصولالركلبحاوللمفمن

فانه!)1ْ6(.ماونعؤضنفصه

معيندونالبعثيواجهحائرا،الدنياهذهفيالإنسانينركلموالإسلام

الهادية،المناراثمنلهوئرك،آخرتهفيينحبهبمادنباهفيامدهبل،ومخلص

الدارلن)1ْ7(.فيالسعادةإلىبنودهماالمننالبةوالنحنيرات

وعنوان،والآخرةالدنبافيوالسعادةللأهنضمانبالبعثفالإيمان

أنبمكنلابالبعثيؤمنالذيوالمجئمع.المجالاثكلفيوالصلاحللاسنئامة

(.تاريخ)بلونمصر-دارالهدى،181أ-85:ثريفميعمر:الأيمانحتيتهْ:انظرأ-52

:الباري)فئح،الصراطعلىحاوزابعدمافيهاالممقوطمنينحيونأي:يخفصأ-53

1)1/993

أنهما،وظالجنةيليالذيطرفهوهيالصراطثئملأمنهي:فتهلفيهااخعلفأ-54

1/993(1:اللهاري)فنح،صراطان

5/4923،القبامة:يومالتصاصبابالر!اقكتابصحثحه،فيالبخارىأخرحطأ-55

.4617:رحلبث

226:الغزأليلمحمدالمسلمغيدةالظر:ا-56

52،لربس:اٍحهلاءمحمدد.الامملامبة:وأسسهاالتاريخيةاصولهاالضيدةانظر:أ-57

ما299،ةالجيز-"فجر+والإسلاميةالعربيةللدرام!القوميالمركز
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وسعادنهم.البشرصلاحفيهاالنياللهشريعةإلىيحتكملأنهالفساديسوده

الخيراتفعلوهو،أعلىوهدفاساميةغابةلحباللابجعلبالبعثوالابمان

الرذائل.عنوالثخلي،بالفضائلوالتحلي،المنكراتوترك

الشر،عنويصدالخير،فييرفالذيالنفسيالوازعنفويهْمنولابد

حهنرره،لَعمقحتىالمللوعة،الأمثالوضربالنصو!ير،فيوالتفننالثذكير،بكثرة

يضللاكيالأعلىهدفهإنسانكلفيحددمنه،الفايةويحققنأئيره،وبفوى

الخطا)1ْ8(.بهئئعثرأو،الطريق

لينهما:وما:ألنفخنانالثلأليالمطلل!

تم!:

إِلأالأزف!فيوَقنالمشمَوَاتفيمَنقمنعِ!الصئورِفي"وتُفِخَ:نعالىفال

اا(.َ!تظُرُون")9ْماثمهُنمفَلِ!اأخزىفِيهِنُبخثُئمالالهُشَاءَفن

علىالحياةالأرلىالنفخةلذمينفخئان،الصورفييننخالقيامهْ،بومفي

لكنالئالية،بالدفخةوالاحياءالبعثيحصلبثنماشيء،كلوندمروالممماءالأرض

والاحياء3.البعثليتموكيف3ننخهْكلفيبحثوماذاالصور؟هوما

ال!ه.شاءا!نالمطلبهذافيعنهالإجابةسأحاولماهذا

لهالصورالمراداولا:

لبعثوالثانبةالأحياءلافناءالأولى،نفخنانفيهبنفخالذيالقرنهوالصور

.اثالأمو

لِينُبز)فَلِ!ا:تعالىيفولبالنافور،الكريمالترأنفىالصورشمملهةووردت

)بدون؟بالمؤلفخاصةطلعةدارممالق،265،:ممايقلسيدالإسلامثة:العتائد:انظرأ-58

ناريخ(

86:الآيةالزمر،سورةا-95
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الصور)161(.فينفخإذاألئا،لرِ(فِينُبرَ"فكامجاهد:قال16(،الئالُورِ(أْ

له.الموتىاسنجابةكبفبةناحيهْومنوحفيقئه،ماهبئهناحيةمنغيبالصور

اِلأالآزضِ!يؤفنالمئفوَاتفِىمَن!منعِقَالمئورِ!ي!وتُلِخ:ئعالىينول

ينطُرُون!)162(.ققاثمهُنمفَ!ااخرَىنِيهنُلِخئُئمالثهُشَاءَمَن

فدالبشريكونأنيمكنماغيرعل!أدهيببنالصورعنالحديثفهذا

مابتدرنعلمه،اللهغببمنغببثممنوهوئصوروه،أوالأرضهذهفيعهدوه

ولائجاوزهفيأمانلاالذيالقدرهذانتجاوزولا،واثرهوصفهمناللهأعطانا

الظدون)163(.هيإدمايثبن،

أعرابي:سألهعندماوسلمعلبهاللهصلىالنبيعنوردمانلكفيوبكفبنا

فيه!)"16(.ينفخكرن:قال3الصورماال!هارسوليا

فيهاالراجحو!انالننخات!د!يالخلافئلأليا:

!ولين:علىالصور،فيالننخاثعددفياخلالف

الصئورِلِىيُنئَخُ!و!يَؤمَئعالى:لفوله،الفزعدفخة:نفخاتثلاث)نها:الأول

16(.دَاخِرينَ!)ْأتؤهُوكُذالتهُشَاءَمَنإِلأالأزف!بيؤمَنالشمَاوَاتِلِيمَيظفَنزِغ

ئِىمَن!نعِ!الصْورِفى)وكمِخئعالى:لقوله،البعثونفخة،الصعقونفخة

!يَامٌهُنمفَإِذَاأخَرَىفِيهنُلِخَئُئمالدُّشَاءَمَنإِ!الأزضِفِيوَفنالمئمَوَات

8الآبة:المدئر،سورة-أ06

92/51:للطبريالبيانحهامع111-

86:الآيةالزمر،سورةأ-62

I r-2/قطب:لسيدالترأن:ظكلفيانظر:أri(135-1.ا

هذا:وثال8685،:رقمحلث4/40،6:الأهوالكتاب:مسندركهفيالحاكماخرجهأ-64

.يخرجاهولمالإسدادصحبححديث

AV:الآية،اللملممور؟-ا65
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يتظُرُينَ()166(.

)017(،تيميةوابنوالنسفي)916(،)168(،والطبريكثير)167(،ابنهولاء:ومن

وغيرهم.

الصعق.نفخةهيالفزعونفخةنفختان،أنهماا!ي!

عنهذامئلورويالنتح)172(،فيححهروابن)171(،القرطبيهؤلاءومن

)173(.وغيرهموفتادةوالحسنمجاهدمنهمالمنسربنمنحماعة

اخئلافأأوردأنبعدالتذكرةفيالقرطبي!ال،الراجحالرأيهووهذا

لأن،الصعقدفخهَهيالفزعونفخةنفختان،*وهماالنفخات:عددفيالعلماء

نفختانأنهماعلىندلوالأحاديثمنه.مائوافزعافزعواأيلهما،لازمانايأمرين

نعالى.ال!هشاءاقالصحهحوهوثلاثلا

إلأايازضِفِيوَمَيقألمئمَوَاتِ!يفن!مَعِيالصئورِثِي)وتُالِخَئعالى:!ال

أنهماعلىفدل،النزعننخةفياسنشكماهنافاستثلىاللةُ!،ينناءَمَن

)،17(.واحدة

بعدةذلكعلىواستدلضط،نفخنانبانهماالتولالفئحفيحجرابنورجح

مدهما:،بالنفخئينفيهامصرحاصحيحهْوأحاديثأيا!

86:لاَيةا،الزمر6ممور66-41

214كئير:لابنننسير،العظمالقرأنانظر:-ا67 vI

3هالم6:للطبريالبيانحامع:انظرا-68

4/63:!نسنيثفسير:انظرأ-96

16/35التنسير:فيتيميةابنورسائلكتبالظر:ا-07

13/042:الفرأنلأحكامالحامع:انظرا-71

11/377ححر:لابنالباريفنحالظر:أ-72

0/331:للطبريالبيانحامع:انظر-أ73

المكئبة90،2القرطس:أحمدبنمحمدجمدالةلأبى8والآخرالموتىاحويلفيالثنكر!ا-74

تاريخ()بدون،مصر-التوفبتية
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الصورفييننخاثما:فالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنعمرابنرواهما.

رجلبسمعهمنوأول:فال17(.لبئا)ْورفعليئااصغىإلااحديسمعهفلا

قالأوالد،برسلثم،الناسويصعقفبصعقفل:بله،اٍحوضيلوط)176(

منهفلتبت-الراويمن-الشكالظلفالأو)173(-الطل-كانهمطراالزل

")178(.ينظرونفيامهمفإذاأخرىفيهيننخئمالناساحساد

أدم،خلقفليهالجمعةبومأيامكمأفضلأنالللفي:ْأوسبنأوسرواهوما.

)913(.النفخةوفيهالصعفةوفيه

18(.الؤادفَةُ!)ْتَتنهَعُقاالزاحِنَةُتَزحُفُ!ؤمَئعالى:فوله،

الثالبة)181(.الننخةوالرادفة،الأولىالننخةالراحنة:عباسابنقال

نفخاثثلاثالصورفيالنفخأنفيهوردالذيالصورحديثعلىرذوفد

سندهحديثأنهعنهوفالالعالمينلربالقيامونفخةالصعقونفخةالفزعنفخة

)182(.ومضطربضعيف

فيالواردةالأحاليثاماالصحيحةالأحادبثتدلكمالفختانأنهمافالراجح

حجر.ابنذلكذكركماومضطربةفضعينةثلاثكونها

18/176(.حعر:لابنالباري)قحأمال:وأصغىجالبه،وهيالصفصفحةالليت:أ-75

(.السابق)المرحح،ويصلحهبطبنهاي:بلوطا-76

كمنيأنهالآخرللحديثالموافقوهوبالمهملة،الأصحالعلماءو!الالظلأوالطلكأدهأ-77

(.السابق)المرحح6الرحال

ومكثه،الدحالخروجبابوالنار،والحنةالقهامةصفهْكتاب،صحيحهفيممملماخرحها-78

4592رثم:حليث4/2258،

470162:رحليث4/8،مممنده:فيأحمدأخرثهأ-97

67،:الآينان،النازعاتسورة-ا85

.4/1881:النازعاتممورةتنعميربابال!عّسثر،كناب،البخاريصحيحا-81

11/371:لباريقحفظر:أ-82
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الص!ثالثا:نفخة

اِلأالأزف!ليوَمَنالمئنؤالظبيمَننصَعِلالمئورِ!ي!وتُنِخ:تعالى!ال

الئة...!)183(.فمَاةنن

الئيالصعقدفخة،الأولىالدفخةإنها9:الآيةلهذهنفسيرهفيالطبري!ال

الأحثاء)184(.كلبهاوبموتبصعق

ايآزضِبىؤمنالمئنوات!ىمَنلَلَزِعالمئورِفِييئنَخُ"وَ!ؤمنعالى:وكال

18(.التهُ..01)ْشَاءفنإِلأ

الاَيمة:هذهنفهميرفيالجوزيابنبقولالموث،هوالأيةمنالمرادوالفزع

بهمبلغمالْوا،أنهموالمرادالأرضفيومنالسماواثفيمنفبفزع:المعنى

")186(.الموتإلىالفزع

الزادِفَةُ!)187(.ثننعُهَاالزاحِالَةُئزحُفُ!ؤنم:نعالىوفال

الآخرةوأمااللهبإذنشيءكلفنميتالأولىأماالصيحثان،هما!نادة:فال

")188(.اللهبإذنشيءكلفدحي

السماواتفيمنكلفيهابموثالنيالإمانةنفخةهيالصعقفنفخة

الله.شاءمنإلاوالأرض

علىونمبنهمفنصعقهمايأرض،أهلبقدومهايشعرأندونبغنةنأئيوهي

عليه.كانواما

عليهالالهصلىالالهرسولفال:تالعنهاللهرضيالخدرىسعيدابيعن

86:لآيةا،الزمر)ممور-381

24/35-31،للطبريالبيانحامعالظر:ا-84

78الآيهَ:،اللملسورةا-85

6/591:المسيرزاد186-

67،:الآكان،النازعاتسور!187-

AA-81/04:للسبوطيالمنثورالدرا
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بالدفخ"،مريوًمتىالإذنواستمعالترنالتلَمفدالصوروصاحبأدعمكثف:وسلم

)ح!منيافولوا:لهم:فمَالوسلمعليهاللهصلىالنبيأصحابعلىلدلذلكفكأن

أنوبميلُ!)918(.وجمفنمالئهُ

رَوَيخصئمُونَؤهُنمتَاخُذُهُنمؤاجدَةصَفخةإلأيتظُرُونَ!مَانعالى:بئول

91(.تزحِون!)ْأهلهِنمإلَىوَلاَتؤصِيَة!عننَطِي!نَ

وهممفاجأةئأخذهم،الأولىالننخةهيواحدةصيحةإلايننظرونمااي

مخابلها.منشيءببالهميخطرلاومعاملاطهممئاجرهمفيبثخاصمون

ولااهليهم،ببنفثماكانوااقأمورهممنشيءفيئوصيةيسنطيعونفلا

حيثمافيمونواالصيحةئبغئهمبل،أبوابهمخارجفيكانواناٍبرجعونأهلهمإلى

وسلم:عليهالالهصلىاللهرسولثدفال:عنهاللهرضيهربرةأبيعن

الساعةولتفومنl(،91يتبايعانه)فلاببنهماثوبهماالرحلاننشروثدالساعهْ!لتفومن

بلبنالرجلانصرفوفدالساعهْولئقومنفيه،يسقيفلا)391(حوضهبليطوهو

فلا91(فمه)ْلىاٍاكلتهرفعوفدالساعةوللثومن،يطعمهفلالثحته)491(

الصور:شأنفىحاءمالهاب،والرقائقالقياملأصنةكئابمملله،فيالئرمذياخرحطا-8

حسن.حليثهذا:وثال31،2،:رقمحديث4/5،62

05-94:الآيتان،يس6سور-091

7/171السعود:لأبيالعملبمالعتلارشادالظر:ا-19

ثيامبغتلأمنذلكبيلهمايئمفلائمراءهيريدوالذيمالكه6فثهيتعماومانأيينلهايعاله:ا-29

13/98(.:حجرلابنالباري)لتحيطويالهولأيتبايعانهفلاالمماعة

)المصدر،دوابهمنهويممقيليملاهفمقوىفيسدوالمدرلالطبنيصلحه:حوضهيلهطا-39

.8(/319:السابق

49i-:المصدر،لبونثمثلائةاوشوينلتوحننحتإذاوهيالدر،ذاتالنلألةاللفحة(

13/98(:السابق

13/98(:العمابق)المصدر،بغتةلاَومالقثامةانإلىإفمارةكلههذاأ-59
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يطعمها!)691(.

واسواقهمطرقهمفيوالناسالصورفيليُنفخنعمرو:لهنعبدالالهوفال

يده،مناحدهمابرسلهفماْينساومانالرجلينبينلبكونالئوباقحئى،ومجالسهم

فيينفخحىْيرححفلابثنهمنليغدوالرثلا!نوحثىالصورفيبنفخحتى

الصوره)791(.

ال!هغانلخةرابعا:

الأثسادلههئحياالذيالمطرنرولا-

فيالناسيبقى،والأرضالسماواتفيمنكلوبموتيصعقأنبعد

ونعودالموتىأجسادبهللبثمطراالمساءتمطرثميكونوا،أناللهشاءماثبورهم

الموث.فبلعلبهكانتماإلى

ما:ْوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفالفال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

فالوا:"أببث)891(،أبوهريرة:فال،بوماْأربعون6فيل:"،اربعونالننخنبنببن

ماءالسماءمنيلزلئماببث،:فالسلة،أربعونفالوا:،أبيتفد:شهرا،أربعون

وهوواحدعظمالا991(،أيبلىإلاشىءالانسانمنوليسالبمر،ينبتكمافبنبتون

5/2386،مغربها:منال!ئس!طلوعباب،الر!اقكناب،صحيحهفيالبخار!يأخرحهأ-

I(حلث iI : OJ.

23/13:للطبريالبيانحامع:انظر-ا79

.+.تو!يفنلكفيغديليم!لألهنلكبئصنالقولعنامم!صأيأبيث:ثوله8-91

)ضححيلنذ،الأعلامعنافمنفليوو!ليلثخبرهمس!لكننلكعلم!كونأنويحنمل

8/552(.ححر:لابنالباري

ايممنحيللهيرادانويحنمل،بالكليةأثزا،5ثعدمأى:يننى،بهيريدأنهيحنمليبلى:991-

الباري)فنحعهد،ماإلىيعادثمالترابثسمصنةعلىفيصيرالمعهودةصورتهفنزول

8/552(.حعر:لابن
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التيامة)2ْ1(.يومالخلقيركبومله2(،الننب)َعجب

:فقال،الذنبعجببقاءف!والعلةالسبب)2ْ2(عتيلابنعنححرابنونقل

شيءلىاٍيحئاجلاالعدممنالوجوديظهرمنلأنه،اللهإلابعلمهلاسرهذافي

إنسانكلإحياءعلىللملائكةعلامةجعلنلكبكونانويحنمل،عليهببني

إنماأنهليعلمشخصكلعظمبإبفاءإلابذلكللملائكةالعلميحصلولا،بجوهره

شيءإبفاءولولامنها،جزءهيالتيا!أعيانلالكإلىالأرواحعادةاٍبنلكاراد

8)2ْ3(.الأجسادنفسلىاٍلاالأجسادامثالإلىالأعادةأنالملالمًكةلحوزتهنها

صورئه،وئزوليئحللالعجبفهذاالوافعفينفماهدهلمامخالفذكرهوما

فالثه،بجوهرهإنسانكلإحياءعلىللملائكةعلاهةليحعلبشكلهمحئنظاببقىولا

وعدمه.العجبهذابوجودصاحبهاإلىروحكلإعادةعلىفادر

يدخللاالانسانمنالجزءهذاانالسابقالحدبثفيئخصيصهمنوالمراد

بل،يتحلللاأنهببتائهالمرادوليس،صاحبهماتإذاأخرجسمنركيبفي

فهيذهب!فحيئماأجزاءهيحفظوجلعزالالهولكنويئحلل،يحترقانهالمشاهد

الذيالمطرمنالإنسانعلبهايبنىئمالفيامة،يوميجمعماأرلوهي،محفوظة

")2ْ4(.صاحبهإلىجزءكلفيذهبوجلعزاللهبنزله

رأسمكانوهوالعصعصرأسوهوالصلبأصلفيلطيفعلم:الذنبعجب002-

8/552(.:السابق)المصدر،الأربعنواتمنالننب

4/11881الصور:فيينفخيومبابالنفسلر،كنابصحيحهفيالبخارياخرحط102-

)041.حليث

بنوحابرعمر،ابنعنحدثغيلبنمحمدبنجمداللهأبومحمدالمحدثالإمامهو202-

الله،رحمهومالًلأ،الأربعينبعدماثويخرهم،جمنةوابنالئوريغهوحئثوأدس،جمدالله

6/24(.إلنبلاء:أعلامسير)انظر:

8/552حعر:لابن،الباريفئح302-

دارالسلام3/1213،حوى:لسطدالأمملامط()العتائدوضَهها،الم!نةفيالأسام!:انظر4-02

م.1991،الثالثةالطبعةمصر،-
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اثواؤهننر!تمنثمعل!-

هوإنما،علبهكانثلماوإعادتهاالأحممادإحياءأن،الغافلينبعضبظن

أو،السباعافئرسنهمأو،الحيتانأكلثهمممنالمقبورينغيزأماقُبر،بمنمخنص

نبعتفلاهؤلاءأماذلك،عبراو،الجبالاوالصحاريفيأشلارهمنفرفت

وهم.وهذالتنرقها،نظراأجممادهم

مننفرقمايعمعأنعلىفادربقدرئهوجلعزاللهأنذلك:عنوالحهواب

أصسابوما،الأرضوبطنالماء،وحيواناث،السباعبطونمن،الناسأجساد

2(.)َالرياحوفزنهالشمسأبلثهوما،بالفرقوالمياه،بالحرقمنهاالدبران

شىءيدثهابينيقفلاالقدرةفلنا:وشمتحيل،ولْؤكللتحلالأبدان:كيلفإن

خلقالذىالئرابغبرترابمنالبدقلهصُدعفلو،بنفسهإنسانالانسانأنعلى

الكبرحتىالصغرمناحهزاؤهئثبدلأنهكماهو،هوكونهعنيخرجلممنه،

والسمن.وبالهزل

لحماصارانإلىحالةإلىحالةمنيركْىحئىبدناالبدنيكنلم!الوا:فإن

)2ْ6(.المشاهدْالمفهومعل!تقفلاونعالىسبحانهاللهفدرةكلنا:وصوكا،

البناننسولهةإعادةعلىوالتادرشيءبحدهالاوجلعزوجلعزاللهففدوة

ثباعدواقصاحبهإلىحيسدكلرفاتإعادةعل!فالر،التانفيهبشنركلاالذي

وننرق.

أنهمحَىتَكِرِءينَبنىظافهُنَعنمَعَأئنالإسنلنُ)ايَخمسُنعالى:يتول

لطًاتهُ!)2ْ7(.نُمنؤفي

902:للترطبيوالآخر؟الموئىاحويلفي8التنكر:انظر55-2

الطبعةأم؟859-امروث،العربيدارالكتاب1/63،:الحوزيلابنايليسلكبيس602-

الحم!لي.اليمثدد.:نحقون،الأولى

3-4:الآيتان،القامةسورة75-2
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وصغرها،لطافنهامعكانتكماLo,فدردبعضإلىبعضهادحهمعأنعلىأي

الأعضاء")2ْ8(.بكبارفكيف

نىالموءحيااٍ-ج

الأجزاءويجمع،عليهكانثماإلىالمونىأحسادوجلعزالالهبُطدانبعد

الئانية،النفخةوتيح!نعندها،!بلمنكاتكماواحداجسداويعبدهاالمثفرفة

JSفئعود،اجسادهمإلىارواحهمبرد،المونىلجمبعالإحياءفيهايحصلالني

فيه.ونحلنعمرهكانتالذىالجسدإلىروح

إلأالأرْضِفيؤمَنالمئموَاتفِيفنفَصَ!الصْورِثي)ولَنِخَنعالى:بفول

يتظُرُولظ")2ْ9(.َتجيَائمهُنمفَإِذَااخز!فِيبمانُنِخثُئمالتهُفناةفن

واعيدثفبورهممنبُعثواأحياء،والسماءالأرضأهلمنالأمواثفإذااي

يُومرون)021(.ماذا،ينظرونففاموا،وأبدانهمارواحهمإلد!م

يومايالْخُرُوج!)211(0يَؤئمذَلِكَبِانحَقالمئيْخةَيَمنف!نَ!ؤمَنعالى:و!ال

لىاٍوجلعزدالهبالاجابهْبالأمربسمعونهاأى،بالحقالبعثصيحهْالخلالمقيعممع

)212(.قبورهممنالقبورأهلخروجيومهوهذايكوق،الحسابموفف

خنفا()213(.فَغ!اهُنمالضورِ!ىالوتُجحَثعالى:وثال

ولْمزفتلهمأوصاثفرهْثبعدماالخلائقجمعناا!الئانبة،النفخةوهي

)214(.كنههلِكلطّلاعجيباجمعاوالجزاء،للحسابواحدصطدفي،اجسادهم

5/336للدئموكاني:الندير:قح80-2

86:الآية،الزمرسورة90-2

15281/:للترطبى:الترأنلأحكامالجامعالظر:0-21

24:الآية،قسورة-Y)ا

26/183للطب!ري::البثانثامع:انظر212-

99:الآية،الكهفسور!213-

Yfvه/العمعود:لأبيالعملمارلئمادالعكلانظر:214-
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الوْادلَةُ"تننعُفاألزاحِنةُنَزحُفُ!ؤمَنعالى:فولهفي6فنادفولذكروسبق

2(.ا)ْاللهبإذنشيءكلئحييوالثانيةشيءكلتميثالأولىوأن

اكثر،قبورهممنوإخرأجهمالموئىوإحياءالبعثعنتتحبنالتيوالآيات

المتام.هذافيلْحصىأنمن

نفخلئمدةمنالئبورسكانسمعبقرعفبمااولائقكر:الغزاليالإمامبقول

دفعةفيثورونالمونىرؤو!عنالتبوربهاندفرج،واحدةصيحلأفإنهاالصور،

واحد؟.

منقدمكإلىفر!منبدنكمغبرا6وجهكمدخيراوئبتوقدنفسكفنوهم

الخلقثاروثدالنداء،نحوالعينشاخص،الصعقةشدةمنمبهونا،فبركتراب

مضافا،والر!الفزعأزعجهموفد!ؤهم،فيهاطالالتيالقبورمنواحدةثورة

الأمر")216(.لعاكَبةالاننظاروشدة،والغمومالهموممنعندهمكانماإلى

بالروحيكونالبعثاقوثالوا،الجسمانيالمعادالمللأهلبعضأنكرو!د

يكونالمعادأنمنالممنة،اهلمنالمملفلمذهببذلكمخالفينالحسد،دون

معا.والجسدبالروح

خ!غُ)مِتطَنعالى:كنولهالترأنبة،النصوصمنالعديدذلكعلىوبدل

()217(.أخزىتارَةنُخرِحُكُنمؤهِنْهَانُ!دُكُنموَفِيفا

جمهكانتماعلىابيهاالأرواحوردايأحسامونألبفوالنشور،بالبعثأي

)218(.الموتْفبل

22(.بأجسادها)ْ!رنتأ!وُوخَدت")921(0الثلُوم!)وَإِذآ:تعالىوقال

أAYصنحلأفيذكرهممبق215-

4/437للغزألي:الللأنعلومإحثاه216-

55:الآيةطه،سورة71-2

3/037:للشوكانىالنلهرفثح218-

7:الآيةالنكوير،سور!91-2
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بهذُوفُواكزهَاثالُوذالد"نظَهُنمثالُودُهُنمتضِثَت"كُئمَا:ئعالىوتوله

221(.ال!!)أنظَ

بالجسد.بكونالمعادأنعلىيدلممابالحلودالآيةفيالعذابفخص

معا،والجسدبالروحيكونالبعثانعلىيدلكئبر،وعيرهاالنصوصوهذه

ببلى،لاالذنبعحبانفبهببنالدفخنين،فيذكرهالسابقهريرةابيحديثإنثم

ويبقىالأرضفيسَفرقوإنماابدا،لْفنيلاالانساننراثأنإلىإشارةهذاوفي

.الإعادةتكونوبذلكيلترق،لاالعجبوهومدهجزء

حياةنذوقفعلامارسنافدفحيث،إعادةحباةانهالىاٍوجلعزاللهنبهناو!د

منهماكلفياخللفتوإن،الإعادةحياةئصورناإلىنقربأنيمكنداالبدء،

ذلك)222(.وغبر،الأحساسوأنواعالبفاءوعوامل،والملابساتوالأسبابالشروط

منهصدرتالذيالجسديعنبأوينعمان،العدلمقنضىومن،الحكمةومن

.الروحعلىالأمريقنصرولاالمعصيةاوالطاعة

الفادرةهيتكونالروحيهْالقويأنإلاوايأرواحباطأجسادالبعثكونومع

مدة،أفصرفيالبعيدةالمساناثقطعفنسثطبعالأجسادفيالنصرفعلى

والنار)223(.الجنةأهلبينبالكلاموالنخاطب

4931/:النسفيوتفسلر9/5511العمعود:لأس،السليمالعتلإرفمادالظر:022-

65:الآيةالنساء،سورة221-

2/753-754،دومسوكسبهداللهللدكثورالعفبةفيالشوكانيالأماممنهج:انظر222-

.ام499ممنةالثانيةالطهعة،بيروت-الرسالةموسسة

273:ممابقلسيدالأسلاميةالعقائد:ينظر223-
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ال!ص:غدالد!ادهينة:الثالثألمطلي

العبادحالعنالحديثللاولت!دانهايحدالكريمالقرأنلآياتالمتاملإن

فبورهم.منوبعثهمإحبائهموكبفبة

عامبوجهللعبادالكريمالقرأنذكرهاالتيالمشاهدالمفامهذافيوسأشاول

.الخصوصوجهعلىوالكافربن

عامبوجهالعهادهينةأولا:

افواثا!لنأ-

افؤاخا!)224(.قنَكُونالمئورِلِىيئلَخُ!ؤنمئعالى:فال

فبورهم،منوبخرجونالناسفيبعثالصور،فيينفخالعصبباليومذلكفي

الأوضاعمتباينة،الأحوالمخئلفة،وجماعاتزمراالمحشرأرضالىوبانون

.(22)ْونباينهاْأعمالهماختلافحسب

.(f,زمرا)زمراأفواجا:مجاهد:فال

هذانتصورأفواجا،النا!بهاياثيالتيالمجمعةالباعثةالنفخةننصورنحن

لمناطأرضوثهوأخلتجيل،بعدجبلاشخوصهائوارتالنيوالخلائقالمشهد

الخلائقهذهمشهدننصورالمحدود،الأرضوجهبهميضبقلاكيبعدها،يالْي

الهولهذاونئصورأخرها،أولهايعرفلا،الحاشدةالجموعوننصورفائمهْ،منها

فيإلاواحدةساعةوفيواحد،وفتفي!طننحمعلمالنيالحشودللكننبرهالذي

6)227(.البومهذا

81:الآيةالنبأ،مموره224َ-

9/98العمصد:لأبيالسلعالعتلا*رنمادانظر:225-

03/8:للطبريالبيانحامع226-

22-V6/7038)بتصرف(:!طبلعميدالقرأنظصليالظر
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اشتثال!-بصدر!ن

يخرجونأياكفالَهُنم!)228(0لِيرَؤاأيننتَلأاالئام!!مندُرُ!ؤفنِذ:تعالىقال

.وصوبحلبكلمنقبورهممن

)922(.الأرضأ!طارمنيبعثونأياشتثا:

يأأف!تاتا،ورودهمموضععنوينصرفونالحسابموقفعنيرجعوناي

بهومأمور،الجنةإلىبهوماموروسعيدشقيبينماالأحوالمخئلفيوفرفاأنواعا

أعمالهمبحسبوالنارالجنةمنمنازلهمفيللنزولشدىطرائقعلىالنار،إلى

المخئلنة)023(.

،الأرضأرجاءمئمنبعثاشثبتامشهدهمنرىأفنماتا!،ألئاسُيصندُرُ!ؤهطذ

جميعااجيالهافيالخلائقمشهدفبل.منكذلكبهللإنسانعهدلامشهدوهو

يَصندُرُالَؤمئِذالبشر،لغةصفئهعنئعبرلامشهدإنه،وهناكهنامنلدبعث

أغمَالَهُنم!.لِيُزؤاافمنَناالئاسُ

ليواجهوها،،أعمالهمعلبهمنعرضحبث!إلىذاهبونإنهم،وأدهىأشدوهذه

جزاءها.ولِواحهوا

ما،عملهمنوإنجزاءكلمنأفسىأحيانانكونفدلعملهالأنسانومواجهلأ

فيلهيتمثلحبنلبشاعتهعنهبوجههويشيح،نفسهوببنببنهمواجهتهمنيهرب

الأشهادر،وسعلىبعملهيواجهوهوبهالضمير،فكيفولذعالندمنوباثمننوبة

المنكبر)231(.الجبارالعظيمالجلبلحضرةفي

7الآيلأ:،الزلزلةسورة228-

22-i02/015للترطبي:الئرأنلأحكامالحامع

المَرأن،تنسيرليالحسانوالجواهر4/0454كئير:لابنالعظيمالقرأنتنعميرالظر:023-

-للمطبوعاثالأعلميمؤسسة4/434،:الثعالبيمخلوفبنمحمدبنجمدالرحمن

2(.03/31)بثصرف(:للاوس!المعانيوروح(5تاريخ)بدرن،بيروت

6/5593!طب:لسيدالترأنظلالفيانظر231-
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بض!ييموجلضهمج-

المئورِ!يوثفخَلغفبىيخيتمُوبخيَؤمدذلنضمَهُنم)وثركنَالعالى:كلال

"حَففا!)232(.َفَغمَئَاهُنم

فييموجومأجوجيأجوجبخروجالوعدجاءإذيومالخلاطقبعضجعلناأي

فمدةمنحيارىوجنهمإنسهموبخئلطالبحر،أمواجاضطرابيضطربون،بعض

)233(.للحسابالجميعفاحضرداالصورفينفخثم،الهول

ويخئلطون.ويضطربون،بعضفيالخلالًقبعضيموجاليومذلكففي

ومن،وارضوحهنسلونكلمنالبشربهْالجموعحركةيرسمالمشهدوهذا

،نظامغيرفيويضطربون،يخلالطونمنشربن،مبعوئبنوعصر،وزمانجبلكل

نفخةإذاثم،الموجاختلاطونخلالط،الموجتدافعجموعهمئئدافعانئباه،غيروفي

)234(.نظامفيالصففيهمفإذا،والنظامالئجمع

عيه:ماثمامحىعدكلد-يدهص

منوخروجهالبعتعندعلبهلتعكسعلبها،ماتالنيالانسانخانمةاق

.قبره

عليهاللىصلىاللهرسولسمعتقال:عنهاللهرضىعبدالالهبنحابرفعن

23(.")ْعليهماتماعلىعبدكل!بعث:يقولوسلم

والغزو،الجهادعناخبرنيااللهرسولياقال:أنهعمروبنعبداللهوعن

فائلت.وإنمحتسلا،صابرااللهبعئكمحئسبا،صابراقائلتانعبداللهلِاففال:

99الآبة:،الكهفسورة232-

16/3،،للاوسي:المعانيروح5/247،السعود:لأبيالعمليمالعفلإرفمادانظر:233-

3/701(.كئلير:لابنالعظعالمَرأننفسير

4/4922:!طيلم!هدالقرأنظصفيانظر234-

الموث:عدباللهالظنبحعمنالأمربابالتوبهْكئابصحيحهفيمسلمأخرحط235-

2878ر!م:حليث4/6022،

23هـ
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اوفالالثحلأيعلىعمرو،بنعبداللهيامكاثرا،مرائبااللهبعل!مكاثرا،مرائيا

")236(5الحاللالكعلىالالهبعلدفئلت

عليهاللهصلىاللهرسولمعكانرجلاأنعنهمااللهرضيعباسابنوعن

اغسلوه:وسلمعليهال!هصلىال!هرسولفقال،فماثناقتهفوفصتهمحرماوسلم

يوميبعثلهفاٍ،رأسهنخمرواولاتحنطوه،ولا،ئوبينفيوكننوهوسدر،بماء

ملبيا!)237(.القيامة

وهيئنهحالهفياثرهالهاوخانمئه،الإنساننهابةأنعلىدكايأحادبثفهذه

ماتوا!الطلًة،للكعلىبعثملبيامحنسباصابرامجاهداماتفإن،البعثعند

الحالة.ثلكعلىبعثكذابامنافقامرائيا

اللصغدالكفارهينةئلأليا:

صراعايخرثونا-

نُصُبإلَىكأئهُنمسِزاغاالأخدَاثِمِنَيخْرُحُونَ!ؤنمنعالى:ثال

يُو!مُونَ!)238(.

يعمتبقونلهمنصبقدعلمإلىكأنهممسرعبنقبورهممنيخرجونبوماي

وبسرعون)923(.

كانواماإلىإسراعهمبحال،البومذلكفيإسراعهمحالالآيةشبهتوقد

.أصناممنلأنفسهمينصبون

العليا":هيالهكلمةلتكونثاتل"منبابالحهاد،كتاب،سننهفيابوداوداخرجه236-

)بلونجمدالحميداللينمحي:ثحقيق،بيروت-دارالنكر951،2رثم:حلهث4،1/`

.(&خJنا

رثم:حليث1/0642:ئوبينفيالكننبابالجلائر،كتابصحيحهفيالبخاريأخرحه-237

64I v

34:الآية،المعارجسورة238-

1 -9r92/98:للطبريالبيانثامع
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24(.)ْاللهدونمنفعُبدنُصبماهووالضمبالفتح:والنصب

يعبدونهاكانواالنينصبهمإلىالشمسطلعتإذاببئدرونكانوا:الحسنفال

")1"2(.أخرهمعلىأولهميلوىلاال!ه،دونمن

)242(.الإسراعهووالإيفاض،يسرعونئوفضون"ومعنى

إذاالمَبورمنيفومونايسراعا،الأجداثمنيخرثونانهمالناثمبيهفمعنى

بعضا،بعضهمبممبقسراعافينهضون،الحسابلموففونعالىثباركالربدعاهم

المعبوداتإلىالسيرفيوالاسراعبسرعون،للعبادةمنصوبنصبإلىكأنهم

للمشركبن)243(.عادةكانالباطلة

244(.بتسِلُونَ"أرَكهنمأِلَىاياخدَاثِبنَهُنمفَإِذآالمئورِفي)وتُالِخَنعالى:وكال

،يسرعونالقبوروهيالأحيداثمنهمفإذا،البعثنفخةالصورفيونفخاي

24(.مسرعثن)ْبخرجون"ينسلون":عباسابنفال.المشيفيالإسراع:والنمملان

ذليلة:خاشعةأبصارهملي-

أ!صَارُهُنمخُاثئغانُكُرشَيةإِلَىلذاجمييَذعُيَؤنمكهُنما!نَو؟:تعالفال

هَذآفكَابخرُونيَالُولُلذاجميإلَىففطينمئتائمِرًجَرَادٌكَئهُنمالأخدَاثمِنَيخْرُحُونَ

!كممِز()246(.يَؤثم

91/11:لدوسيالمعانيروح0-24

18/792للترطبي:الترأنلأحكامالحامع241-

)1i'-92/98:للطبريالبيانثامع

92/66،لدوسي:المعانيوروح4/4424كثير:لابنال!يمالقرأنئفعمبرانظر:243-

5/193للبيضاو!ي:الشزيلوانوار

15:الآية،يسممورة44-2

لأحكامالعامع3/575،كثثر:لايبنالعظمالفرأنئنسير:للطبريالبثانثامعانظر:245-

15/45:للقرطبيالئرأن

6-8:الآيات،التمرممورة246-
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فإنهميعرضوا،أبةيروااقلألهمقومكمشركيعنمحمدبااعرضا!ط

فليلة،أبصارهم،ءخاشعةللداعييسئحببونالقيامةموثفإلىالداعىيدعوهمبوم

فيكأنهموالقبورمنيخرحونابصارهم،نليلةا!ار!!:!خشط:قتادةقال

بومهذا:الداعيإلىمسرعونوهميقولونمننشر،حرادوانتفمارهمخروجهم

.(revعسر)

أنمعالبدنسائردونالآبةفيبالخشوعالأبصارئخصبصمنوالحكمة

مظهرهىفالأبصارأكثر،عليهاباديالكونالذلةأثرلأن،أجسامهمحمبعالمراد

عزيز)248(.كلوعزةنليل،كلذلةلأئر

وهوكلها،السورةظصوشدتههولهبناسبالبومذلكمشاهدمنمشهدوهو

هذهوالحركاث:السماثمكتملمئحرك،فماخصسرعنهمعوهو،سريعمئتارب

الجراد)ومشهدمنتشرجرادكالهم،واحدةلحظةفيالأجداثمنخارحطْجموع

منأبصارهاخاشعةالجموعوهذه(المعروضالمنظرنصورعلىيسا!المعهود

نكعرغرلبلأمريدعوهاالذيالداعينحوسيرهافينسرعوهي،والهولالنل

لهئولوالاسراعوالخشوعالئجمعهذاألثاءوفي...إليهنطمئنولاتعرفهلاشديد،

الأمرليواجهبخرجالذيالمجهودالمكروبقولةوهيعَمبز!يؤئم"فذَاالكافرون

الرعيب")924(.الصعيب

هواء:وافندتهمطر!همأليهميرتدلاج-

لِيَوْآيُؤَخِّرُهُنمإِئمَاألظَّالِمُوانَيَنم!عَمُّاغَافِلأالدنَخسَبنن"وَلاَ:تعالىفال

وَأقلِدتُهُنمطَزفُهُنمبِنهِمْيزنَذلاَرُءُوشهِنممُفبّبىمُفطِينَالآلفمَارُنجيهِنَائنخَصُ

13.ا-17/92ةللترطلهيالقرأنلأحكامالحامع27/0،9:للطبريالبيانحامعالظر:47-2

27/09:للطبريالبيانجامعالظر:248-

24-i63بمصر،دارالمعارف583!طب:لعميدالترأنفيالتيامةمائ!اهدAأهـ
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25(.0!)هَوَاة

نأخبرأن،المشركينوأعبهماصبراي،وسلمعليهاللهصلىللنبيشملبةوهذا

يوخروجلعزفاللهْ،العصاة)مهالاللهسنةبلبافعالهم،للرضاليسالعذاب

ذلكفيتراهماهولمننغمضلاأيالأبصار،فيهتشخصلبوممكةمشركي

الراسوإفناع،فلفيبنظرون،رؤوسمرافعي،مسرعينحالهمويكون...اليوم

رفعه.

شاخصةْفهيالدظرشدةمنأبصارهمإلبهمنرححلاطَزفُهُنم!إِلَفهِنميزنَدْ!لاَ

لْضملاخالثةخاويةالفزعمنوفلوبهم.نتحركولاتطرفلا،مذهولةمفلْوحلأ

خواء.هواءفهيبحفظونه،اوبعولهشبلًا

خبر.كلمنخالبةفوَاة!!وَأفئبئهُنم:عباسابن!ال

الئلبمعالمشدودةالمكرهةالشاخصةالهيئةفيالمدفوعةالمهرولةفالسرعهْ

الذيبالهولنشىكلهاإدراككلومنوعيكلمنالخاويالطائر،المفزع

2(.الأبصار)اْفبهتشخص

42-43:الآياتايرا!م،سورة255-

51r-:ثطس:لسيدالترأنظصوفي9/376-1377:للقرطبيالترأنلأحكامالحامعالظر

4/1121-2112
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ادابحالفصل

الفرآنيةالأدلة

الاَخرةفيالإحياءعلى
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تمهيد:

منأساسيركنهو6وأهوالأحوالمنفيهيحدثوماالآخر،باليومالايمان

المسلم+عفبدة

الكريم،القرأنأياتمنكببرةبطائفةالآخراليومعنالحدبثاسثأثروفد

منفبهيحدثماوتفصبل،حدوثهعلىالثدليلمنالاثمريفة،اللبويةوالأحاديث

كذبهم.وبيان،الكرهمنعلىوالرد،أهوال

ندللئجساد،الحياةوإعادة،البعثعنننحدثالنيوالأحالبثالآياتوكثرة

فحياته،وعملهالانسانسلوكوبينبينهاوالربط،البعثبقضيةالاهثماممدىعلى

فيهابحاسبأبديةأخرىلحباةمفدمةهيبل،المطافنهايةهيلبستالدنبا

فشر.شراوانفخيرخيرااطااعمالهعلىالانسان

وإحياءالآخرالبومإنكارإلىوحديثا،قديماالناسمنفريقذهبولفد

ابيهبسعىاملإلاهيماالأخرىالحباةأنوظنواجديد،منوبعثهاالأجساد

ادعاؤهموما،عليهمالدنباالحباةضيىْعنأنفسهمبهاليسلوا،الناسمنالكسالى

بها.والنعلقالدنياهذهحبمنعلبهمغلبمافرطمنإلاهذا

علىللاستدولمئعددةوبراهينمتنوعةأساليبالكريمالقرأناستخدموقد

المبحث.هذافيبعضهاسأسّاولوالنيالاَخرة،فيالاحباء

القلوبلالمسالتيالأدلةمنوهوبالمطر،الأرضإحياءعنالحديثوسابدأ

والثمارالزروعبمخلالفالبابسةالأرضإحياءعلىقدرفمنالعمَول،لالمسأنفبل

.الموتبعدللأجسادالحباةإعادةعلىثادروألوانهاأشكالهااخئلافعلى

منوالاسثدافى،الأولخلقهومبدأالإنساننشاةعنالحدلِثسأثناولثم

بحيثوالوضوحالفوةمنفيهدليلوهو،الموتبعدللجسدالحياةإعادةعلىخد4
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خلعَهفينظرفمنوالنظر،البحثمنشيءإلىاوالفكر،إعماللىاٍبحتاجلا

أبسر.هيبلالأولىكالنفمأةالآخرةالنشأةأنيشكلاالأول

القرأنقربفلعَد،النوممنبالقبامالآخرةفيالاحباءعلىالاستدولثم

ننسه،فيفردكليلمسهمحسوسبمثالو!وعه،وإمكانبةالبعثأمرالكريم

،الكبرىللفبامةمماللةصفرىفيامهَوهذهوبسنيفظ،مراثالررمفيينامفالإلسان

عليقالرالثفظة،إلىالنومتوفيمنالناسبعثعلىالقادروتعالىسبحانهفالله

.أخرىمرةالحباةإلىوردهمفبورهم،منالمونىبعث

عف!اللهضربالذين،الكهفاصحابلْصةبعرضالمبحثهذاوسأخعْ

رفدثهممنوجلعزالةبعثهمئمشمعا،وازدادواسنينئلاثمائهْالكهففيأذانهم

ليكونواالناسعلبهموأعثر،الموتىحكمفيكانواانبعد،العميقوسباتهمالطويلة

الموثى.إحياءعلىاللهوفلرة،البعثمكاناٍعلىعملباوبرهالاثلبلا

علىبالضربوأنامهم"المدةهذهطبلة،الفتيةهولاءأجسادحفظالذيفالد

بومقبورهممنوبعثهمالمونىإحياءعلىقالربعدهاأيقظهمثم،المدةهذهأذانهم

العَيامة.

النيوالبراهينالأللةبهذهينحصرلاالاَخرة،فيالإحباءعلىوالاستدثل

واحويل،والأرضالسماواثبأحوالكالاستدولوملكوعة،كئبرةهيبلفكرتها،

طرقمنوغيرهاوالنهار،اللبلوأحوال6والحيوانالطبروأحوالوالشحر،اللباث

الاممندرو.

الاحباء.موضوععلىلاشتمالها،الأربعةهذهعل!النكرفيافنصرتوإنما

.للصوابالموفقهونعالىوالاله
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الأولالملهحث

بالمطرالأرضإحياء

تمهيد

قيامعلىالكريمالفرآنبهااستدلالثيالأدلةأحدبالمطر،الأرضإحباء

مشاهداوكونهلوضوحهفيهالواردةالآياتكئرثوقدمونها،بعدوبعثهاالآجساد

للناظرين.

مقدمائه،لصحةكثيراكثابهفيالدليلهذاوتعالىسبحانهاللهذكروفد

)1(.وشبهةمعارضةكلمنوبعدهلتاوله،وفرب،دلالئهووضوح

في"ويتكررقطب:سيديقول،العقولبلمسأنفبلالقلوبيلمسأنهكما

كذلكودلبلا،الآخرةفيللإحياءنموذجياوانخاذهالمشهد،هذامل!عرضالفرآن

اللَلرة.على

يلمسانفبلالفلوبيلمسلأنهقلب،كلمندريبالأرضفيالحياةومشهد

خفياالحاءالمنشئةبالقدرةنوحيالمواث،بينمنتنبضحبنوالحباةالعفول،

")2(.طريقافربمنبلغنهاالفطرةيخاطبوالفرأنالشعور،اعماقفيينبض

لذلك،الحديثبناالطالالمقامهذافيالواردةالقرآنيةالاَيماثئئبعناولو

ايأرضإحباءبقباسالتصرلِحفلهاوردالني،النماذجبعضعرضعلىساكْدصر

.الآخرةفيوبعثهمالمونىحلِاءاٍعلىبالمطر،

اit/االجوزى:لابنالموقعينإعلاما-

5/3126:!طبلسهدالثرأنظكلفي2-
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:الأولالنموذج

أ!ئتإبةَاحَتىزخمَئِهِيَدَفيلفَنَلهُمثنزاالرياحَيُزسِلُأئذِي!وَهُوَئعالى:فوله

كَذَلكَالثمرَاتكُلّمِنبهفَأخرَخلَاأنمَاءَليٍفنزكنَامَيّتلِ!لَ!شقْماهُثِفالأسَحَالهًا

يتذَكرُونَ!)3(.لَكلكُنمالْمَؤنَىثُخْرج

ففال:الفبامةيومالموئىيعيدوانهالرزاقأنهعلىوتعالىسبحانهاللهنبه

مبشراث،الرياحيرسلالذيهوعزّوجلفاللهلعنؤ)...!الزيَاحَيُزسِلأئذِي)وَهُوَ

فبنشئخلثه،إلىبهاليسوقهالذيعبثهأمامنسيمها،طيباهبوبها،لبنابالمطر،لَبشر

ثم،الأرضمنقرببةلالّبلهتكونالماءمنفلِهاماكثرةمنأكطئفالاً!!ممَطَد!ابها

واجدبمشاربها،درس!قدفيها،نباتلاميتةأرضإلىوتعالىسبحانهبسوقه

أحيىوكما،ا!ثمراتكلمنبهواخرجالمطر،بهفأنزلمزارعها،وهلكتأهلها،

رميماصيرورتهابعدالأجساديحييكنلكموئهابعدالأرضهذهوئعالىنباركالله

الفبامة)4(.يوم

والسلطانالناعليةوأثار،الكونفيالربوبيةأئارمنأثرالمشهدوهذا

وفقبجريذلكفكلونعالى،نباركاللهصنعمنوكلهاوالنقدبر،والئدبير

الحباة.وطبيعةالكونطبيعةأودعهاالنيالنواميس

الخالقبفاعليةجمبعاويعلقها،العقولويستحبشالفلوب،يسنحبيتصوروهذا

حدث،كلوفي،حركةكلوفيلحظهَ،كلفيالحاضرالبارئوبشمبيح،المتجددة

(.اللهار)ْواطرافالليلأناء

فمَؤنَر!،.نُخرِجُ!كَذَلِلظَ

75:الآية،الأعرافسورة3-

وفنح2/223!كئير:لابنالعظيمالثرأنوتفسير8/0121:للطبريالبيانجامعانظر:4-

2/25:للثعالبىالقرانئنسيرليالحسانوالجواهر21؟2/4:للشوكانيالقدير

أ-3/8929912!طب:لسيدالمَرأنظصفيانظر:5-
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وجعلالشجر،فيهثأنبتخرابهبعدالبلدهذااحباكماوتعالىنباركأنهأي

أحداثعلىبقدرمنيأنأمواتا،كانواانبعدالموثىيحييفكذلكالثمر،فيه

بدنفيالحباةحداثاٍعلىقالرأيضافهوفيه،والطعمالرطوبةوخلق،العسم

المبت.

والثمراث،النباثبانواعوئطريتهافيه،الناميةالفوىبإحداثلحبيهكمااي

جمعها،بعدأبدانهاموادإلىالنفوسبردونحيبهاالأرضمنالمولْىنخرج

)6(.والحواسبالفوىوئطريتها

كانثالأرضهذهأنشاهدتمانكموالمعنىئَذَفرُونَ"الَطكُنمئعالى:فالثم

عارية6ميتةالشتاءعندصارتئموالثمار،با!أزهاروالصيفالربيعوفتمزينة

موتها،بعدإحيائهاعلىفالتادر،اخرىمرةاحياهانعالىإنهثم،الزينةلالكعن

منهالمرادئذَكَّرُونَ!!لَطكُنمفلَوله:مونها،بعدالأحسادإحياءعلىقادراكونهيجب

فيبمدلعلاأنوجبالصورئين،إحدىفيالمعنىهذايمئنعلملماأدهتذكر

)7(.الأخرىالصورة

الثلألي:ألنموذج

ؤرَلهتْافئَزتأنمَاءَعالَنهَاالزكنَافَكآهَامدَةالأزف!!وصلَزىنعالى:فوله

ثُعالَىوَأئهُأنمَوْنَى!خيؤائهُأنحَقهُوَاللةَلهِانذَيكَ!هيحزَؤحكُذبنوَأن!هئَت

الْئُ!هُورِ!)8(.فِيمَنْي!هصالتةوَانلِيهَارَءيْ!يلاَأنِفةالشاعَةوَانفَيزفئء

كدليلالانسانتطورومراحل،الخلقمشاهدالسورةهذهعرضتأنبعد

فيوالإحياءالخلقمشاهدعرضإلىانتقلتالاَخرة،فىوالأحياءالبعثعلى

والاحياء.البعثعلىوجلعزاللهفدرةعلىاخركدلللوالنباث،ايأرض

41/143:للرازيالغيبهـومفاتيع8/246لعوسي:المعانيروح:انظر6-

V-41/243:للرازيالغيبمناثيح

A-5-7:الآيات،الحجسورة
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ابنقالوإللباتالزرعمنالآئاردارسةبابسةأى،هامدةئكونفالأرض

المطر،عليهاعزوحلاللهانزلفإذاطفئتْ)9(،إذاكالناريابسهْميتة"اي:!ئيبة

ومنهارئفعث،أيوربتموثها،بعدالحياةفبهاودبتبالنبافي،وتحركتاهئزث

وزروعثمارمن،والفنونالألوانمنفيهاماانبتتثم،المرتفعالمكانوهيالربوة

1(.ومثافعها)ْوأشكالهاروائحها،Jوطعومهاألوانهااختلاففيالنباتاتوأفمناث

الملاحظةنسجلهاأنثبلالمَرأنسحلهاعحيبةحركةؤهيثطب:سيدبثول

اهنزازحركةئتحركالماءعليهاينزلحينالجافةفالنربة،الأعوامبمئاتالعلمية

زَؤجكُذ"منالنباثعنبالحياةئئنئحئمفنربو،ولتنفخالماء،تئشربهي

لهَهِيح")11(.

وَأئهُأنمَؤتى!خيوَائهُأنحَ!فوَألئهلانال!لِدَ:بقولهالإحياءعلىاسندلثم

لِيمَنيَهعَثُاللْهَؤأن!هَازيلنلآأنِيَةالشاكةوَأنفيز!شَيءكُلِّعلَى

تطورومراحلالئراب،منالانسانإنشاءمنذكرهسبقالذ!طنلكايألْتُ!ورِ!

بإدزلالهامدةالأرضوإحياءحيانه،فيالانسانبهايمرالتيوالمراحل6الجنين

وجلعزالالههوذلكفعلالذ!طبأنوتصدكوالئؤمنوالكمذكرئهإنماعليها،المطر

بعدالموئىيحيىأنعليهلاينعن!رالعجببةا!أفمياءهذهحهعلعلىالفادرأنولئعلموا

وأن،ارادهفمىءعلثهبملكعلاقالرنلكفاعلوأنالترابفيوثروسهمفنائهم

فيشكولامحالةلاأنية!بورهممنالمونىفيهاأبعثأنوعدنكمالنيالساعة

)12(.الحسابموففلىأٍأحياءالفبورفيمنببعثالالهوأنمحئها،

3/437للفموكالي:الفليرلنحانظر:9-

والعواهر3/1437:للشوكانيالقديروفنح3/9012:كثيرلابنالعنىالقرأننفع!رالظر:أ-.

3/72.للئعالبى:الفرأنثفسيرفيالحسان

4/2411!طي:لسثدالقرأنظصأ-فيا

3/902كثير:لابنالعظمالفرأنوتفعمثر17/0512للطبرى:البيانحهامعأ-انظر:2
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الئمئيل،بقياس،الموتبعدالإحياءعلىالاسندروفيارنقاءالآيةهذهوفي

بخلقالاسئدولبخلافالر،ية،بفعلافتئحفلذلك،مشاهدةبحالةاستدرولأنه

الآية،تُزال!!مِنخَلفنَلكُنم)ئَئا:شانهفيفقيلمشاهد،غثرمبداهفإن،الانسان

ايأول:الاسندولفيلفولهمناسلثافزكنَا!!لَإذَائعالى:قولههوالاسئدولومحل

وإنباتهاواهتزازهاالإنسانموثبمنزلةالأرضفهمودئُزال!...!مِنخلئثافنم"فَثا

)13(.المو!بعدالإحياءيمال!ذلكبعد

ألئاك:ألنموذج

كففَالشمَاءِفِيفَيَلفمدطُهُممَخاناقنُئ!رُالرِّيَاحَيُزسلُئذِ!"التهُنعالى:تال

مِنيَشَاءُمَنْيهأصَال!الَلِ!اخِد4َهِن!خرُجُأنوَذؤَفَئزىكِسَناوَءيَغكلُهُيَئناءُ

فبالِبمامِنمخفهِنمينَزكللَأَنفَ!هلِمِنكثُواوَاٍل!!مشهشِزون!هُنمإذاعِ!كِ؟

ذنكَإِنمَؤئِهَالهَعْدَالآزضَبُخيكففالت!رَحْمَةِأثَارِاِلَىنَالطُزلَمُه!ع!ينَ!

)"1(.فيز!شَىءكُلِّمخىؤهُوَفنؤنَىنفخبي

وإئارة،الرباحإرس!علىوجلعزالالهقدرةعنالآيالَاهذهثحدثت

لتباسموثها،بعدالأرضوإحياءالمطر،وإنزالالسماء،فيوبسطهالسحاب

عزوحلةبفدرتهالمونىإحياءعلىإحبائها

وئنظيمهالكونهذاتكوينفيناموسهوفقالرباحيرسلالذيهوفالله

فيالماءكللةمنالمتصاعدالماءبخارمننحملهبماالسحابفلكشئونصريفه،

منلخرجالمطرفنرىيشاء،كيفوبجمعه،وينشرهالسماءفيفببسطهايأرض،

.السحاببين

/302)7:عاشورلالنوالئلويرالنحريرا-الظر:3

ه.48-:الآيات،الرومسورةأ-4
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السحاببهفنمرالسحابمنالماءفئحملالريحالله"يرسل:عباسابنفال

1(.مننرق")ْأنهغبرالنافةندركمافندر

يستبشرونهمإذا،عبادهمنيشاءمنأرضإلىالمطرذلكاللهصرففإذا

-النينالقومهولاءكانو!د.ابيهحاجلْهملفرطالمطرذلكبنزولوبفرحون

موفعامنهموقعفافةعلىجاءهمفلما،إليهمنزولهمنثانطينالمطر-هذاأصابهم

عظيما.

علىمباشرةيعياثمونالذينيعرفهكماحتيقته،علىالاسنبشارهذايعرفولا

السماء..ماءعلىثفومكلهاوحيائهم،الإشارةبهذهالناسأعرفوالعربالمطر،

اسئبشارالمطر،أسبابئكوينصورةاسثحضارمنئفرر،ماعلىرنبثم

لهميحييحينعبادهاللهعاثةواٍالرحمهْ،أثرإلىبالنظرالأمربذكر،بنزولهالنامى

اسئبصارلظرانظرواأيوالاستدول،للاعتباربالدظروالأمرموئها،بعدالأرض

علىفالرمونها،بعدالأرضهذهأحياالذيانعلىبذلكواستدلواواستدول،

فدير.شيءكلعلىوهو،القيامةووم!بورهممنوبعثهمالموئىإحياء

والتدبر)16(.الدظرمنأكثرإلىئحناجلا،منظورةوا!عهْحفبقةوهذه

6/994:للسبوطيالمنثورالدر:انظر-51

وفنح3/381(تكثيرلافي(العظمالقرأنوثنسير21/54-55،تللطبركيالبيانجامعأ-الظر:6

لالنوال!ويروالتحربر5/12775:كلطيلعم!الترانظكلوفي4/6231:للشوكانيالنلير

12/321:عاشور
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ألرابع:النموذج

مَفتبالَدإلَىفَممُخداهُسحَالهالنُث!زالرِّيَاحَازس!ألَّذِي)وَالئهُئعالى:فال

"الئفمُورُ()17(.َكَذَلِآمَؤنهَالهَظالأؤف!بِهِفَأخقً

فالرياحالبحار،منالسحابتثبر،الرباحمشهدالآيةهذهلناعرضث

ئمسحابا،يصبرحنىله،المكئفةهيالباردةوالرياحللبخار،المثيرةهيالساخنة

بلدإلىفتذهبالمخئلفة،الجوطبقاتفيالهوائيةبالنياراتالسحابهذااللهيمموق

السحابذلكبغيثفأحييزرع،ولافيهنبتلاداثر،الأرضمخل،الأهلمجب

6فاحيينا!!فسفناه"،الفعلينوايراد،المحلبعدالزرعفيهاوانبثجدبها،بعدالأرض

عنالمنبئالعظمةنونإلىوإسنادهما،التحقيقعلىللدلالةالماضيبصيغهْ

ايحاءبينالممالالةولئكميل،الصنعمزيدمنفيهمالمائعالىسبحانهبهالاخنصاص

البعث.وبينالأرض

قبورهم،فيبلالًهمبعدالمولْىبنشرممانهاهبعدبالغيثالأرضاحيوكما

)18(.فنائهمبعدفيحييهم

إثارةفيهاتقعالنيالحاللحكابةفنئير":فولهفيالمضارعبصيغةوعبر

الربانية،الفدرةعلىالدالةالبديعةالصورةلللكواسنحضارا،السحابالرياح

)91(.الاثارةلالكاسنمرارعلىوللدلالة

إلىذلكمنليفضيالمطر،أسبابتجمعدلالةالوحدانيهْدلائلمنواخلْبر

خلقالذيوأن،العجببالصنعذلكبأئارالفناءاحوالبعدايأموات،إحياءلتظبر

9:لآيةا،فاطرأسور-71

المعانيروح4/5344:للائموكانياللَديروفتح22/91،1:للطبريالبيانجامعانظر:أ-8

5/9292:ثطبلسيدال!رأنظكلوفي22/1172:للاوسي

السعود:لأبيالسلبمالعفلوا!شاد14/327،للترطلي:القرأنلأحكامالعامعأ-انظر:9

7/145.

5،2
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فقال،الأرضضمنهمالنبنإحياءوممائلخلقعلىقالر،الأرضإحياءوسائل

2(.الثشُورُ!)ْكَذَفيمَؤئهَال!ظالأزف!لبهِ)فَأخيمظنعالى:

العجبعنغنلةفيوالداس،لحظةكلفينحدث.النيالخار!ةنتموهكذا

بعيد.ثدلولانعفيدوبلاوبسر،بساطةفي،النشورْكذلكفلها،ْالعاجب

إلىسببللا،ملموسواقعيدليل!أدهالترأن،فيلئرد!المشهدوهذا

وبلمدم!بقظى،وهيتتملاهحينحتاالفلوبيهزأخرجانبمنولأنهفبه،المكابرة

وبخإصةمثثر،جميلبطجمشهدوهو،نأملهإلىتتجهحثنموحبأ،لمسأالمشاعر

عليهابمرئمحيرداء،جدبمحلوهياليومالانسانعلبهايمرحيثالصحراءفي

البفمرمألوفمنموحياتهيتخذوالقرأنالماء،أئارمنخضراءممرعةوهيغدا

البصائرئثملاهحينمعجبمعجزوهوعافلين،عليهيمرونممالهمالمناح

.r()1والعيون

الخاهس:ألنموذج

فتاءَعقفهَاألزكلنَا13لَإخَفمِعَةالأزف!ترَىأئك!بَانِهِ!ؤمِنئعالى:قوله

لَدِيز!)22(.ثنيءفُىعَىأِئهُفنوئَىلَمُخيياخناهَاأئذيإنوَرَبَتْافئزث

بحيثللأطظار،المعروضةوجلعزالالهأياتمنأيةالآبهْ،هذهعرضت

والاعتبار،الئاملمنأكئرإلىئحناجلاأعبنهم،أماممنصوبةفهيالحهمبع،براها

البعثأمرمنبشاهدوهلمماعلىأنظارهماماموواقعمشاهدهوبماللاممتدس

المونى.إحباءو

22/7rعاشور:لابنوالللوير2-التحرير5

5/9292!طب:لسيدالترأنظلكل21-في

93:الآية،فصلث22-سورة
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الأرضثرىأنالموئى،دشرعلىقدرنهعلىواللئهأدلهحججمنفإن

فال.الئذللبمعدىالخشوعمنمستعاروهوزرع،ولاليهالباتلاعبراءدارسة

مئثشمة)23(.عبراءأيخَالئبغلأ!،الآزف!تز!أئكَ!!ثهِ"ذهِن!نادة:

علىغيثاالسماءمنأنزلناذافاٍأيوَرن!تْ!افئؤتالْمَاةعَفهَاألزكتَااطإ

ارتفعتيظهرأندنااذاالنبتلأنوانئفخدا،بالنباتتحركتالخاشعةالأرضهذه

اسبابعلىوصلاةشكرحركةهيوكأنماعنه،ئصدعثثمواننفختالأرضله

وتسبيح.وعبادةخشوعسباقالآبةهذهفبهوردتلذيالسياقأننلكالحياة

فقالالآيهْ،هذهعلىيالَاسأنيلبغيالذيبالأمروتعالىسبحانهاللهذكرثم

حي،دلبلوهذا!يز!،شَىْءكُذعالَىإئهُأننؤتىلَمُخيِيأخيافاائذِي)إِننعالى:

هذهأحيىفالذيالاماتهَ.بعدالاحلاءصورةللأذهانيقزبالثرأن،فيمتكرر

ودثورها،ببسهابعدمنبالزرعتهئزوجعلهاالنباتمنهافأخرجالدارممةالأرض

ممائهم)24(.بعدأدمبنيأمواثيحييانعلىفالرعليهاانزلهالذيبالمطر

بينما"خاشعة"بلفظالاَبةهذهمحيءفيالسرفطبسيدالأسناذذكرو!د

وقبلالمطر،نزول!بلاطأرضعنالالَرأنعبر:فئال"هامدولبلفظقبلمنورث

هذاأنالبعضيفهموقد،خاشعةبأنهاْومرة6"هامدبأنهاْمرةباللباث،ثفتحها

:الصورتانهائانوردثكيففلننظرالئعببر،فيلتويعمجرد

ق!ئاأن!هَصمِنَرينبفِىكنتنمإبئالنَّاسُأيْهَا!يا:السلاقهذافي"هامدةوردت

مُخَئَقَةوَغَفرِهُخَئقَةففنقةمِنئُئمعالَفَةمِنثُئمنُطنَةمِنثُثمنُرَاليبنخنخماكُنم

لِتَبالُفُواثُئمطِنْلأنُخْرِحُكُنمئُئممُمنئىأخ!أِلَىنَفناءُمَاآالآزخافِىوكنِرُلَكُنملنُ!فَنَ

عِلْبمل!غدِمِنيَطمَلِكَلأفعُمُرِأرذليإلَىيُرَذقنوَبتكُنميُنَوَفىمَنؤمِنكُنمآفمُاممنم

24/122:للطبريالبيانوثامع7/932،:للسبوطيالمنثور23-اللر

8/115السعود:يأبيالسلعالعروارشاد24/1251:للطبريالبثانثامع24-انظر:

5/3125ثطب:لمميدالترأنظصوفي4/591:الثعالبينفسير24/5126:المعانيروح
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كُذهنوَاتهتتوَرَلتَافتَزتأنمَاةعَفهاانزكلنَالكاهَامدَةالآزف!وصلَرَىشينا

يكَهِح!)25(.ؤؤبم

ؤأنفترُؤالئئنسُؤألئفارُالفيلُ!يَثهِ)وَمن:السياقهذافى"خاشعةووردت

فليطتانُدُونةإئاهُكُتنُنمإِل!خنَالننأئَذِيلنةِوَاشغذوابنتمَرِؤلاَلِلنئنمبىلآشَنغدُوا

ؤبنيشامُونَ!لآوَهُنمؤألئهَارِلهالئيلِنهُئعمَ!ئحُونَرَب!كِذفَائذِينَامنتننمهَرُوا

أئذ!!اِنؤرنهتاهنزْثأنناءَعلفهَاألزكلتافلذَاخَانمِغةالأزف!نَرَىائكَأبَثهِ

ض!ز!)26(.نئءٍفئعلَىإِئهُأنمَؤتىلَمُخيِياخيَافا

فيْهامدةاللتاسقوجهبنبينالسبافبن،هذبنفيالسريعالنأملوعند

5.11خاشعةو

تصويرمعهبنسقفمما،وإخراجوإحباءبعثجوالآولالسياقفيالجوان

بهيج.زوجكلمنولدبثوتربوتهتزثمالأرضْهامدة

معهبنسىْوسجود،وخشوععبادةجوهو،الثانيالسياقفيالحهوواق

وربت.اهنزتالماءعليهانزلفإذا"خاشعة!الأرضنصوبر

هداك،زادكما،والإخراجالإنبالْاهنا،والإرباءالاهتزازعلىبزيدلائم

الذيللغرضهنا+وربتنجئْاهنزثولموالسجود،العبادةجوفيلهالامحللأده

هيالحركةوهذهخشوعها،بعدللأرضحركةنخيلانإنهما،هناكأجلهمنجاكا

انالمناسبمنيكنفلم6،العبادحركةينحركالمشهدفيماكللأنهناالمتصودة

الماند!دفيالمنحركينالعابدينلنشاركفاهنزت،ساكنةخاشعةوحدهاالأرضتبقى

منئتحركالأحزاءوكلساكدا،المشهدأجزاءمنحزءلايبقىولكيحركنهم،

نقدبر.كلعلىيسموالمتخلبةالحركةلكاسقفيالدئةمنلونوهذا.حوله

ه:الآية،الحج25-سورة

37-93:الآيات،فصلت26-ممور!
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بهماويستدلالعامالمعن!فيلتحدانوالخشوع.الهمودأندلاحظأنويحممن

تعقبهخمود،اوسكونإلاهمافما،البعثعلىالخالققدرةعلىالآ!تينفي

هناككانتلما،الذهنيالمعنىأداءمجردهوالمقصودكانفلووالحباة،الحركة

الل!ويع.لهذاضرورة

بريدإنماالذهنيالمعنىاداءمجردإلىبرميلاالقرأنيالئعبيرولكن

)27(.الأخرىالأجزاءمعالئناسقلبنماللتوبعهذائفئضيوالصورة،كنلكالصورة

الئلأليألملحث

الرحمفيالجنينإحياء

نمهيد

علىوجلعزال!هفدرةعلىعظيمةدلالةبدل،الرحمفيالحنينإحياء

مذكورا،شبثالِكنلمأنبعدالعدممنوالجادهالإنسانوإحياء،الآخرةفيالإحياء

القيامة.يومموتهابعدالأجسادوإحياء،البعثإمكانعلىواضحدليل

علىاولىبابمنقالرفهو6العدممنوالإيجادالإنشاء6علىفدرفمن

.الآخرةفيوإحيائه،الخلقهذاإعادة

تحدّثقدالكريمالقرانانوجدتوالإحياء،الخلقلاَياتاستعراضيوعند

مسائل،إلىونقسيمهاآيالَها،بجمعثمثمحاور،عدةخل!منالإحلاءهذاعن

عنها:للحديثمطلبامسألةبكلخصصت

معنىوماتحفيقا،القرأنفينكرهماالواردوالحيائينبالموئئينالمرادفما

وماالكربم،الفرآنفيأنحَ!ر،مِنَالْفيِّتوَءيُخرِجُانمَفتِمِنَأنحَى!خرِجُ:قوله

الكريم3القرآنفيحاءكماالجنبنتكوينمراحلهى

.ام639،مصر-دارالمعارف995،1-.:قطبلسبدالعَرأنفيالفنيالتصوير:ينظر27-
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35الآخرفيالاحياءعلىالاحياء،بهذاالكريمالقرأناسندلوكيف

ثعالى.بعونه،المبحثهذافيسالتاولهماهذا

والحيائين:لهالموننين:الاولالمطلب

ائتتَ!(وَأخقيئَئَاائتَتَفنِأمغتارَكا"!الُوانعالى:بنولهالمراد

ثُمَّيُخيئنمئُمْيُبينُكُنمثُمْفأخفدُنمامؤآتَاوكُننُنمل!الل!ئَننُرُينَ)فنفَنعالى:فال

ئُزخوُنَ()28(.يخنه

لَننُوز")92(.الإلعمَا!إنيُخابكُنمئُئم!مِينُكُنمثُئمأخياكُبمأئذِي)وَهُؤوف!:

3(.ائتَتقنِ!)ْوَأخيَفئتاائنَنَفنِانئتارَبنا)!الُواوفال:

.للإنسانوحيائين،موسينإلىئشبرأنهالوحدناالاَياث،هذهتأملنالو

ياتي:فبماإجمالهاويمكنببانهمافيالمفسربناقوالاخئلفوفد

:الأولالقول

بالمونةالمرادأنمنذلك،فىالسلفعنرويماإلىمنهمالعدبدذهب

لهم.فكرلاخاملينعدماكانواعندماأي،خلتهم!بلالتيهيالأولى

.الأرحامفيوهمفيهمالروحبنفخوإحباوهمخلفهمالأولىوالحياة

وإحيا،همبعثهم:الئانطْوالحياة،أجالهمانفضاءعندإماتتهم:الثانيةوالموتة

الفبامة)31(.بوم

82:لآيةا،6البقر!سور-82

66:الآية،الحج92-سورة

35-?it&y,e،11:الآيةفر

القرأنوتفسيرا2/1165:للرازيالغيبومفاثهح1/188،:للطبريالبثانجامع:31-انظر

الئمرأنلأحكاموالحامع24/151لدوسي:المعانيوروح1/168:كثيرلابنالعظيم

5/86.:للبهضاوياللكزيلوأدوار1/94،2:للقرطبى
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شيناتكونوالم!اخمَاكُغ!:أمؤَائاالؤكُنتُى:!ولهنفسيرفيمسعودابنفعن

)32(.القيامةيوميحببكمثميمبنكمنمفخلتكم،

ثمالحقالموتةيصنكمثمخلقكمحينشيئاثكونوالمفال:محاهدوعن

)33(.يحبكم

ائتَتَفن"،ؤأخيَبْتنَااثقَئَفنِأمَئئارَلهما)فَالُواثعالى:فولهفيعباسابنوعن

يميئكمثم،حياةفهذهفخلفكماحياكمئمميئةفهذهيخلقكمأنقبلئراباكننمثلى:

فهذه.اخرىحباةفهذهالقبامةيوميبعثكمثم،أخرىمينةفهذهالئبورإلىفنرجعون

*)"3(.وحيائانمثئنان

كماالأكئرينرأىعلىالمحهازبابمنالجمادعلىالمبتاسمإ!لاقويكون

3(.الرازى)ْالإمامبنلكضرح

شيءهذا:فبقولونميثا،الذكر:الخاملوالآمرالدارسالشيءسَممىفالعرب

.الناسمناثرهودرسنكرهخمولبالموتبوصفهيرادمبث

حدا،:الناسبينالمذكورالنابهالشخصفيسمونذلك،ضدفييتلوكذلك

)36(.الناسببنذكرلهنابهشخصأيحيشخصفيتولون

فيحيايكونأنبجوزمنبصفهْبكونوأنولابدالموث،بهيحلماوالميث

انفيشبهبميلْا،وليسمواتإنهالجمادفييقاللأنهالأفرب،هووهذا،العادة

الئشبيه.سببلعلىالآخرفيأحدهمااسئعمالبكون

الثاني:التول

آبائهم،أصلابفينطفاكانواعندماوالحيائين،بالموتئبنالمراداق

618/):للطبريالبيان32-حامع I1/68.كئير:لالهنالعظمالئرأنونفسير

n)/,1:للطبريالبيانجامع33-

1/68.كثثر:لابنالعظيمالقرانوتفممبرأهAV/):للطبريالبيان34-حهامع

.2/165:للرازيالغيبمناتثح:انظر35-

2/165:للرازيالغبومفاليح1/8751:للطبريالببانحامع:انظر36-
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)37(.البعثغدبححلهمثمقبورهمفييمثتهمثم،الالهفأحياهم

الموتحفبنةانعلىبناءأبضا،المحازبابمنيكونهناالموتوإطلاق

انعدامallyعل!إط!هفيكونبالحبا؟،اتصفأنبعدالحيمنالحياةانعدامهو

المجاز)38(.بابمنفبهحصولهافبلالحباة،

مأبحياةسبقممواءميثاالشيءحهعل:الأولبمحنيبن،ئأثيالاماثةأنونلك

حثا)93(.كانأنبعدمبناالشيءنصير:والثانيلا،

بعدمبثةتصلطرهالاهيئهْ،النطنةخلقهذا،علىالنطنةموتمنفالمراد

حية.كانتأن

الئالث:النول

فيالاحياءبعدالفبرفيوالثانية،الأجلانخرامعندالأولىالموئةان

4(.)ْالبعثعندالثانيوالاحياءالقبر،فيماالأولوالإحباء،السؤال

الرايح:النول

فيفيهمالروحنفخالأولىوالحباةأدم،صلبفيكونهمفبلالأولىالامانة

نفخوالحباةأبائهم،أصلابإلىأدمصلبمننفلهمالثانبةوالإمانةآدم،صلب

أمهاتهم.بطونفيفيهمالأرواح

قبورهممنبعثهمالثالثةوالحياةمونهم،عندأرواحهم!بضالئالئةوالامانة

الفبومفلاليح7/278،للم!وطي:المنثورواللر1/5187:للطبريالبثانثامع:37-انظر

4/484:للفموكانيالفليروفتح2/0616:للرازي

1/376.عاف!ور:لابنوالل!وبروالئحرير24/51،لدومس:المعاليروحانظر:38-

586:للبيضاوياللتزيلالوار93-الظر: / o4/:للغموكانيالفليروقحtAt*واللتويروالتحرير

1/375-376:عاشورلابن

القليروفنح5/586للبعضاوي:اللالريلولوار1/5186دلطبري:البيانثامع04-انظر:

1/924:للقرطبيالترأنلأحكاموالعامع4/484،:للفموكاني
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النبامة)1،(.بوم

هناكيكونالتأويلهذاعلىلأنه،بطلانهأحدعلىيخفىلاالوجهوهذا

الآية.لصخلافوهذاإحياءاث،وثلاثموتاث،ثلاث

ئمأجالهمانقضاءعندالدنياف!أميئواأنهمالمرادانإلىذهبمناما

،مقبولفغير،الآخرةفيالهأحباهمئمأملئوائمللسوال!بورهمفيالالهأحباهم

بها)42(.لهعندلمأنهاوالدنلا،الحياةحكمفيهيالقبرفيئكونالئيوالحياة

إلىذهبقديكوناننلكتأولمنوجهاقففدالطبرىهزلاءعل!ردو!د

وذلكفبورهمفيإحيائهمبعدالقبورلأهلخطابهوامواثا"ؤكدنمئعالى:قولهان

إجرامهممنوفرطسلفماعلىلْوبيخهوإنماهناكالنوبيخلأنبعيدمعنى

توبيخأفوَانًما...!وكلُنتُمْلالَةِنَننُرُونَ)كَففَ:تعالىوفولهواسثرحاعلااستعناب

إلىالضد4ومنالطاعةإلىالمعاصيمنخلقهمسئرححونأنيبعبادهمستعتب

)43(.الوفاةبعدفيهاتوبةولاالمماثبعدالقبورفيإنابةولاألانابهْ،

.حياةفيهاالنطفةكونمنالحدبثالعلماثبنهبماعليهمالرديمكنأنهكما

:أنواعئلاثةعلىفالنطنة

المني.فيالموجودةالمنويةالحيواناثوهيالمذكرةالنطفة

البوبضة.وهيالمؤدثةوالنطفة

يلفحالذيالمنويالحيوانمنالمخلالطةالنطفةوهيالأمشاجوالنطفة

الملتحة()البويضةأي،البويضة

،المتعددةالجسمخلايامنحبهْخليةإلاليساوالبوبضة،المنويوالحيوان

)خمسميكرونمائئيقطرهايبلغحيثحية،خليةأكبرهيالمراةفبويضة

ميكرونالَا.خمسةعنالمنويالحيوانيزيدلاببنماميليمئر(

1/924:للقرطبيالفرأنلأحكامالجامع1/187،:للطبرىالبيانثامع:انظر41-

1/924:للفرطبيالقرأنلأحكامالحهامع:انظر42-

1:للطبريالبيانثامع:انظر43- nn / t
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علىوالثدرةوالحركةبالحياةبنمتعانوالبويضةالمنويالحبوانمنوكل

اللالفيح)"(.ينملمإذاحبانهماويففدانوبذوبانيمونانأنهماكماالانفسام،

أموائايكونوالموفمبالحباة،سّعمهيبلمبثةفالنطفةاليسثهذاوعلى

فيخمولاالذكر،امواتمعدومينكانواعندماأموائاكالوابلنطفا،كانواعددما

وإنشائهموخلتهمفبهمالروحبننخفأحياهم،يذكرونولالأيُعرفونأبائهم،أصلاب

سويا.بشرا

فيلطفاكالواعددماالأولىالمونهْمنالمرادبانالقولعلىيردهذاوبمئل

الآباء.أصلاب

ابنعنالمرويالأولالقولهووأصحها،الأفوالهذهأولىفيكون

وابن46(والرازصيأ4(أْالطبريمنكلالنولهذارجحوفدمسعودوابنعباس

والجمهورالسلفعلماءأنونكرواوغيرهم)94(والقرطبي)48(والشوكانيكئير)47(

.غبرهعلىورحهحوهالقولهذاملرإلىذهبوافد

العلماءورححهالسلفإلبهذهبمامعيلَفقماالحديثالعلمأثبتوفد

لاعدماكانواأنبعدفيهمالروحونفخخلقهمبالإحباءالمرادأنمنوالمفسرون

لهم.ذكر

لاأنهأدركداالعدممنالنطنةتكوينكبفيةفيالعلمهولإلىرحعناولو

العمعودثة-الدار918،ا،90،13V:البارمحمدد.،والنرأنالطببينالإنسانخلق44-فظر:

الحليث،والعلمالكريمالقرأنلونالأننع!وثليلأ8491eالخامسةالطبعةوالنوزيع،للدفمر

1:نوفبقمحمد 20 84، tYA،899،الثانيةالطبعة6،الناهر-دارالعملام.?(

1/918:الببان45-حامع

2/165:الغبب46-مفانيح

6:العظيمالقرأن47-تنممير nit

44/التلير:4-فح8 A t

1/924:الفرأنلأحكام94-الحهامع
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والدين.العلمبينحف

منمكونةوهيالخصبةفيتكوبنهايئمالمنويالحبوانوهيالمذكرةفالنطنة

النطف،فبهاتتولدصغيرةمنويةقنواثثلاثفصكلفيالنصوصمنمجموعة

(.جدارها).ْمنونئكون

يحئويالذ!طالمببض،فيئكوبنها!ئمالبويضةوهيالمؤنثةالنطفهَانكما

بالحويصلاتوتعرفنموها،درجهْفيمنفاوئة،الأحجاممخللفةكروبةاجسامعلى

حويصلةشهركلفيويدمو،واحدةبوبضةعلىحوبصلةكلونحنويالمببضبة،

(.الشهر)أْفيمرةواحدةبويضةفئخرج،واحدة

بالدماءوإمدادهماوتغذيلَهما،نموهمافييعنمدانوالمبيضالخصيةمنوكل

(.)2ْالأورطيالشريانمنتئفرعوالنيبهماالمحيطةالشرايبنعلىوالأعصاب

حياةلاالتيالأغذيةهذهلْحولتفكيفالغذاء،هواللماءمصدرأنومعلوم

الحية؟النطفهذهمنهاتكونتدماءإلىفيها،

ميئة.موادمنحيةايجادهاوهوالنطنة،إحباءمنالمرادهوهذا

اءنفَاخياكنم..!:أفوَاشا)وَلُخنُنم:تعالىلقولهئفسلِرهعندعاشورابنبقول

مناخذفدكانإذ6فيهحياةلاايبالموتموصوفةأشياءمنمركبالأنسان

ئمميث،ثانموجودوهوالغذاءفيفجمعث،والأرضالهواءفيالمئفرقهْالعناصر

للذكرالنطفتانمنهاستخلصثمميئهْ،وهيوغيرهالدممنالأمزجةمنهاستخلصت

الإنسانلوجودأوليةأطوارهذهكل،مضغةثمعلقةفصارامنزجثم،والأنثى

(.)3ْمبنةموجوداتوهي

.بالصواباعلملَعالىوالله

273-ه:البارمحمدد.والترأنالطببينالإدسانخلق:انظر05-

-v"1:السابىْالمرثع51-انظر: r

12اا-02:السابقالمرثعالظر:52-

1/375عاث!ور:لابنوالتنويرr-التحرير5

255

http://www.al-maktabeh.com



الميثمنالحيإخراجالئلألي:المطلي

هِنَفخنوتُخرِجُالفيلِفِىالنْقاروتُولِحُالئهَلرِفِيالفدلأ)!لِحُئعالى:يقول

(.حِمنال!!)4ْلقرتاثتاءُتنوتززدُأنخيبنأنمَفثوئخرِبخفمَفتِ

وَمُخرِجُأنمَيِّتمِنأنحَييُخرِبخوَالئوَ!أنحَ!يفَلِإُاللةَ"إننعالى:وثال

(.نُؤ!كُونَ!أَلَ!التهُذلِكُنمفخنبنَفمَئت

السًفعيَطِدُافيطوَايازضِالممئمَاءمِيظيَززُتُكُنمفن!فُي:نعالىوقال

البماقرَيُلنم!زوَفنانحَىٌمِنففئمظويُخرِجُأنمَئتمِنَفحَنيُخرِجُؤفنوَايالفناز

(.تنئونَ()6ْأقلآقع!اللّهُفَشقفُولُونَ

الآياثفيوالميتبالحيالمرادف!والمفسرينالسلفأقوالإلىلوعدنا

فولين:حوليدوركلامهممجملأنلوجدناالسابعَة

وحهين:يحنملفهوالقولهذاوعلى،الحقيقةعلىاللفظينهنبنحمل:الأولألئول

منالميئة"النطفةويخرجالمينةالنطنةمنالحيالشيءيخرج:الأولالوحط

النطنةمنيخرجالْوله:عباسابنعنرويبماذلكعلىواستدلوا،الحيالشيء

(.)7ْميتةنطفةالحيالبشرمنيخرجثمحيابشرا

الرجلمنلْخرجالنطفة"هي:فولهالآيةمعنىفيمسعودابنعنرويوما

(.)8ْمبنةوهيحيامنهاالرجلويخرجحيوهومبئةوهي

(.الأحياء)9ْالناسمنمثئةوالنطف،النطفمنالأحباءالناسمحاهد:وتول

72:الآية،عمرانال54-سورة

59:الآية،الأنعام55-سورة

13الآيلأ:،بونع!سور!-65

2/5173:للمميوطيالمدثوروالدر7/282،:للطبريالبثانحامعالظر:57-

13/79:للرازيالغيبومفاتيح

3/224:للطبرىالببان58-جامع

2/173:للسيوطيالملثورواللر3/5224:للطبريالبهان95-ثامع
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ويخرجميتهْ،وهيالبيضةمنحيةوهيالدحاحةيخرج:الثانيالوجه

6(.حبة)ْوهيالدجاجةمنمينةوهيالببضة

أيضايحتملالالَولوهذا،المجازيالمعنىعل!اللنظينضينحملالثاثي:أحول

وح:

وإخراج،اليابسالحبمنالخضرالطريالغضالنباتإخراج:الأولالوحط

منالنواةويخرجالنواةمنالنخلةفبخرج،الناميالحيالنباثمناليابسالحب

)61(.السنبلةمنالحبةوبخرجالحبةمنالسنبلةوبخرج،النخلة

كماالفواد،ميثوهوالكافرمنالفؤادحيوهوالمؤمنإخراج:الئانيالوجه

علبهنوحابنحقفيكماالمؤمنمنالكافروإخراج،السلامعليهإبراهيمحقفي

)62(.السلام

علىالاَياثفيوالحباةالموتمنكلحملهوالجمهور،مذهبأنغير

المجاز)63(.علىلاالحلَبفة

الحيالإنسانإخراجبهماالمر)دانالطبريرجحهماهوالراجحأنوأرى

والأنعامالحيالإنسانمنالميتةالنطفةوإخراج،الميتةالنطفمنوالبهائموا!أنعام

والبهائم.

أووالدجاجالبيضاو،والسنابلالحَلثبشأنوالمبتالحيلفظياسئعمالأما

الأغلببل،الناسبينالاسئعمالفيالظاهرالأغلبهوهذافليسوالكافر،المؤمن

31:للرازيالفيبمنائهح:انظر0-6 /79 p3/4122:للطبريالبيانحامع

1/357كثبر:لابنالعظمالقرأنونفسثر

2/1173:للسثوطىالمنثوروالدر13/79،:للرازيالفبمناتيح:انظر61-

1/357كثير:لابنالعظعالترأنوئفع!ثر

(31/791:للرازيالغيبومفانثح3/4122:للطبريالبيانثامع:انظر62-

1/335:للشوكانيالمقدبروفتح25(1/5:للثعالبيالقرأنتنسيرفيالحسانوالحواهر

1/255:للثعالبىالقرأننفسثرفيالحسان63-الجواهر

http://www.al-maktabeh.com



كنابمعانيونوجيه،الميتةوالنطفةالحيالأنسانفيوالميثالحياسنعمالهو

فيالقليلالخفيإلىنوجيههامنأولىالناسكلامفيالمسنعملالظاهرإلىالاله

الاسنعمال)64(.

منالالهأخرحطحيكلعمومهافيبدخل،عامةالآيةكونمنيمنعلاوهذا

حي.جسممنالقاخرجهميثوكلميت،جسم

منشيءفارقهحيكلأنإذللجسدمفارفنهاهوالنطفةموتمنوالمراد

منحيممدفار!ثلأنهاميئهْفالنطنةمث،منهفارقهالذيالجزءفنلك،جسده

ميت.فهومنهشيءوفاروَلزايلهحيشيءكلحكموكنلكمله،خرجت

المئث)68(:وحمزةوالكممائي)67()66(ونافع6()ْعاصمقراءةهذاعلىويلل

3/226:للطبر!البيانجامع:انظر4-6

الترأنثرا،السبعةالمَراءأحدالتاري،،الكوفي،مولاهمالأسديالنجهودابيبنعاصم65-هو

اللهكئاب!راهنصدىغهما،وحثالأسديحبيشبنوزرالسلميجمدالرحمنأبيعلى

ممبعسلةنوفي،جمدالرحمنأبيفمثخهبعدبالكوفةالتراء6فيالامامةالتهتابيه،تعالى

أحمدبنمحمدوالأصار،الطبفاتعلىالكبارالقراءمعر!ة)الظر:،ومائةوعئمرين

9أ/:الذهبي -fMM،بفمارثحض:6الأولىلطبعةاهـ،404،بيروت-الرسالةموسسة

(.مهديصالحالأرناروط،فحعيب،معروف

لمحرااصبهان،مناصله،الأعلامأحد،مولاهماللثثيدعيمأبيبنجمدالرحمنبننافع66-هو

النام!وأ!را،التابعينمنممبطنعلىثرأت:يتولوكان،الملينةأهلتابعيمنطائنةعلى

اللهصلىاللبيرأيث:ثالم!نلللماالمممكرانحةفطمنيشمنكلمإذاكانطويلا،دهرا

دعابة.صاحبكان،الرائحةهذهفئمنأفممالو!نلكفمنفئ،فييترأوهووسلمعلبه

بنلمحمدالأمصارعلماءمفماهير)الظر:،ومائةوممثلينئسعممنهْمات،أخلاقوطيب

مه9591هبعروت-العلميةدارالكتب1/41،1:البسنيالتميمىأبوحاتمأحمدبنحبان

(11أا-1/70:للذطيالكبارالتراءومعروليائمهمرهفلا.م:تحتيق

منسمع،ومائةعثمرينممدةولدمولاهمالأزديالكهمائيابوالحسن8حمزبنعلي67-هو

تراءةللفسمهواخئارالزياتحمز!علىوحودهالقرأنو!راوالأعمش،الصالقجعفر

والغريبصاللغاثمنالكثيركتباحمد،بنالخلبلعنالعربثةفاخذالبصرةإلىورحل

منلهعةاصلئبينيرأيثما:معينلنيحىمهثدلالتراءاث،عالماوكان،الأعراب
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-الشيءبخرجاللهأن:بمعنى،سيموتوماماتقدمايشملالذيالياء،بتشدبد

فيأعم-القراءةوهذهبمت.لمالذيالشيءومنماث،!دالذيالاثميءمنالحي

فعلا)96(.ماثقدماعلىإلايطلقلاالذي)الميت(فراءةمنالعربلغة

عبارةبوبضة-أومنويحيوانأكانثحمسواءالنطفةأنكلبلمنصفناوإذا

لبسهناالنطفةموثمنالمرادانادركنا،والحركةبالحياةئدصفحيةخليةعن

حيائهاعلىحفاظهامعصاحبهالجسدمفارفتهاهووإنمابالحباةاتصافهاعدمهو

والانئالَال.الحركةعلىبالتدرةوتمنعها

.بالصوابأعلمتعالىواله

68

96

الكسائي.

تسعممنةأرنبوية،بقريةبلريتوفياث"،5القرا،ْالقرأنْفعاليكئابالنصانيفمنله

دارالفكر6/268،:البخاريإسماجملبنلمحمدالكبيرالناريخ)انظر:.ومائةوثمانين

،1/218:الحجاجبنلمسلموالأسماءوالكدىالددوي(هاشمالعميد:تحقيىَناريخ(،)بدرن

محمدجمدالرحيملَحق!:اهـ،454،الأولىالطبعة،المنورةالمدينلأ-الاسلامهةالجامعلأ

ا-912(.1/02للذطي:الكبارالقراءومعرلةالتشقري؟

سنةولدالممبعة،التراءأحد،الزياتالتميمىإممماجملبنعمارةبنحبيل!بن8حمزهو

كثير،عددعلطوقرأمدة،ل!دراءتصدربحضهمراىفلعلهبالعمنالصحابةو(درك،ثمانين

عابدا،والعربلة،بالفرائضبصيراللحللأث،حافظانعالى،اللهبكتابثبماحجة،إمامكان

والجبنالحوزحلوانمنويجلب،حلوانإلىالعراقمنالزيثيعلبكانقانتا،خاشعا،

النميمىأحمدبنحبانبنلمحمدالئقات)انظر:.ومائةوخمسينستسدةمات.الكوفةإلى

أحمدأالدينشرفالسيد:تحقيقأم،759،الأولىالطبعلأدارالنكر،6/228،البستي:

1(.1ا-ه1/90:للذهبيالكبارالتراءومعرفة

2-3/26227:للطبريالبيانثامع:انظر

925
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الثنين:تكوينمراحلألثالث:ألمطللي

ئُرَال!بنخفثنغُلَائافهَثبنز!بلِيكُتتُنمإِنْالئام!!أيْفا:تعالىقال

لهيوتُئرْلَكُنملنُفينَمُخَئثةوَقَيفخئئَةمُفنغَةمِنئئمعالَفَةبنئُئمنُطنَةمِنئُئم

7("...!)ْطِنلأنُخرجُكُنمئُئممُممَثىأجال!إِنىتفمَاءُمَااكلارْخام

فِينُطنَةخننَاهُثُئمطِينمِنسُقَةٍمِنالإسمَانَخلَنماالوتجقَذنعالى:وفال

غافاأنفضنفَةَفخَلَقنَامُضنفَةَأنطَئَةَفخفثتاعلَغةالنْطفةخلَغلَائُئممكِينالَزالي

فخالالِدظ!)71(.َأخممَنُالئهُقنَ!هار!أخزخنناألضن!ةثُمْنخناأنطَانمفَكَشوئَا

يُخرِثكنمئُئمعَئَةبنئُئمفُطفَةمِنثُئمنُرَال!بنخَلَئَكُنمائذِي)هُوَنعالى:وفال

!فمُيُوخا...!)72(.لِتكُونُوائُئمأشُاممُنملِت!هالُوُناثُئمطِنْلأ

فيالإنسانخلقمراحلاسثعرضتثدأنهانجدالآباثلهذهتأملوبنظرة

ثمفالعظامفالمضغة،العلقةإلىثمالنطنةإلىثمالطينمنيبدامنكاملشريط

الحهسم.اعضاءجميعفيهانتشكلالتيالأخرىالمراحل

منخلنهمأنهبهاالمرادقبلنراب،منالأنسانخلقهيالأولىالمرحلة

منه.السلامعليهأدمأببهمخلقضمنفىئراب

منمخلوقوالمني6الطمثدمومنالمنيمنمخلوىْفهوإنسانكلأنوفبل

منيكونإنماوالنباث،النباتمنئائيالنيالأظبةمنينولدإنماوالدم،الدم

الئراب)73(.منيئكونإنسانكلأنفثبت،التراب

هيْالسد4ؤهذهعاشور:ابنيقولطِهن(بنسُلألأ!مِن:قولهئفسيروفى

غدئيعلىيمرحينالذكرفدمدما،يصيرحيثالغذاءمنالهضمجهازيفرزما

ه:لآيةا،الحج8سور-57

أ-214:الآيك،المومنون71-ممورة

76:الآيةعافر،72-سورة

.17/161:لدوممىالمعانيوروح27/6،8:للراز!الغيبمناتيح:انظر73-

562
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ننحولالنيوهيبهانحننظشحمبة،دهنطمادةالأنثيانمنهننرز)الأننببن(الشاسل

أصلهاالتيايأعذيةمنلآنهاالطينمنمخرجهوهي،الجماعحركةحينمليإلى

.الأرضمن

بنرهيدقيد4َبوبضاثفيهائركالرحمفيفناةعلىمرإذاالمرأةودم

البويضاتمنالبويضةمعايأنئلِينفيالتيالدهنبةالمادةللكاحتماعومن6الأجنة

طين)"7(.منسلا4منمخلوقهوجرمفلا،الجلينيتكونالرحمقناةفيالتي

والنطفة،والصبالفطر:والنطف،الرجللمنياسموهي،النطفةمرحلةثم

7(.قطر)ْايينطفنطف:بقال،الفطرة

الرجلماءمنمخلوقالانسانأنعلىيدللاالرجللماءالتخصيصوهذا

ففط.

فَعَكلْنَاهُنَلفاَلِيهِأفشَاجنُطفَةمِنا،لمتا!ظخققنَا)إِئانعالى:فولهذلكعلىبدل

لعَمِيزا")76(.سَمِيغا

ابنقال،المرأةوماءالرجلماءمنمخلالطةنطفةمنأدملزا4خلفنااي

ثمواخللطا،اجتمعاإذأالمرأةوماءالرجلماءبعنيافائنابم!،نُطنة!بن:عباس

فاللون")77(.إلىلونومنحال،إلىحالومنطور،إلىطورمنبعدينتثل

اللهجعلهعماعبارةوذلكالدممنأخلاطاي:نبئليه،امشاجنطفةمنالراغبْ

:976(أالمفراداثالمخلالفةالفوىمنبالنطفةتعالى

بعضفسرهاكماوهي،العلقةمرحلةئائي،البويضةللقبحبثمأنوبعد

الدممنالعلق"الراغبالجامد)78(.قالالدممن!طعةعنعبارةالفدامىالمنسرين

18/22عاشور:لابنواللكوير74-التحرير

3f/:للشوكانيالقليرلتح:انظر75- 3 Iورو؟r17/116:لدوسي،المعاني

2الآا4:،الإنساق76-سورة

4/454كئير:لابنالعظمالترأن77-ننسير

34/:للشوكاليالقديروفتح،3/441:للزمخ!ئمريالكائماف:انظر78- 1Y؟

http://www.al-maktabeh.com



.(967:اتادالمنر}+الحهامد

الأمفماج،الدطنةثكونئليالتيالمرحلةهيالعلتةأنالحديثالعلمأثبثوفد

الرحم،حهدارفيونعلقالأمشاجالدطفةهذهشئبحث،بالرحمنعلفهامدذونبدأ

الممببندركطاومنحهائها)97(.كلمنالمتجمدبالدممحاطةوتكونفيه،ولتغرز

المتجمد.الدمبالهاللعلقةالقدامىالمفسرينتعريففي

منمشئقهْفهينلك،ئويدانهالوحدناالعلتةللفظاللغويللمعنىرجعناولو

8(.الائميءإْفيالنفموب:والعلَئفثه،نفمبوعيهفَهُ:علقابالشيءوعيهقَ)علق(،الفعل

لتشبإذالعلقةئفعلوكنلك،ويعلقينفبماكلعلىيطلقالعلمَةفلنظ

فبه.ولتغرزالرحمجدارفيوئعلق

العلعَة،باسمالكالًنهذانسمبةالعلميالقرأنإعحازؤمنعاشور:ابنبقول

اسئحالتالذيالجزءهذاأنالنشربحعلمفيئبتقدإذ،الاسملهذابديعوضعفإنه

فيبعروقالتصاقهبسبب،الأمدممنالفوةامنصاصقوةلهكائنهوالنطفةإليه

)81(.الدم!وةإليهندفعالرحم

النياللفمةمتدار،اللحممنالصغيرةالقطعةوهي،المضغةمرحلةنانيثم

)82(.نمضغ

وهذهالظهور،فيالمهمةللأعضاءالأولىالبداياتنبدأالمرحلةهذهففي

الأممام!هينكونصغثرة،لحميةكنلف!كلعلىنبدأ،العضويالتكوبنفيالبداية

17/116:لدوسيالمعانيوروح

2.02اللهار:محمدد.والقرأن،الطبل!نا!عمانخلق97-انظر: -f،rيثنالألفسودلهل

11ا-12نو!:محمدالحدلأث،والعلمالكريمالفرأن f

frللفثومي:المنثروالمصباح5،1/261مدظور:لابنالعرلطلساق08-انظر: /5 r

18/124عاف!ور:لابنوالل!وير81-التحرير

3/5436للاثموكالي:القليروقح3/4451للزمخفمري:الكاثمافالظر:82-

17/116لدوسي:العالىوروح

v I I
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والعضلي.الهيكليالحيهازعليهيقومالذ!ي

الأولىوالنقط،صغيرةمضغهْفعلاالجنبنيبدوالكئلهذهتظهروعندما

ممضوغ)83(.لحمفىالأسنانمواضعكأدهاوالأطرافالفلَراثلبداية

عظامإلىالبدنيةالكتللالكنتحولحيث،واللحمالعظامتكوبنمرحلةثم

الغضروفتكونالنيهبكلية:قطعتانلهاثتكونبدنبةكللةفكل،وعضلات

والعضلاثالعظامنمووبسدمروالجلد،العضلاتلكونالتيوعضليه،والعظم

الشهرنهايةفينموهايكنملانإلىفشيئاشبئاالداخلبةوالأعضاءوالجلد

)،8(.الثالث

لالكداخلفيالعظامنكوبنهوعظاما،المضغة"وخلقعاشور:ابنيفول

8(.7)ْولحمعظممنالإنسانيالهيكلنكوينابئداءوذلك،المضغة

.للحياةالجنينيئهيأوبنلكفلهه،الروحبنفخالنهائيةالمرحلةئكونثم

ذلكفيا!وال"وأولىأخَرَ!:خَلْقاأنمئنكهُ)ئُئمقولهتفسبرفيالطبرييقول

ينحولفبهالروحبنفخانهونلكفيه،الروحنفغبنلكعنى:ثالمنفولبالصواب

وعلفةنطفةمنبها،كانأنهاللهوصفهالنيبالأحوالذلكفبلوكانإنسانا،

معنىإلىكلهاالمعانيلالكعنيلْحولفيه،الروحوبنفخ،وعظمومضغة

)86(.الإنسانبة

.(AY)الروحفيهنفخنايعنيأخَرَ!خ!ا5ُأثمئنلىَ!ئُئم:عباسابنفال

القرأنبينالأنفسودليل243-247،البار:محمدوالقرأن،الطببينالانسانخلق83-انظر:

.11-91اA:نوفونمحمد،الحديثوالعلم

4A:277-87:البارمحمدوالتران،الطبب!قالانممانخلق-انظرY،القرأنبينالأنفسدلبل

أ-21122:نوفبقمحمدالحديت،ولعلم

18/24عاشور:لابنواللتوير85-النحرير

18/11:للطبريالبهان86-ثامع

3/242كثير:لابنالعظمالفرأن87-تفسير
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التيوالتكوبنالخلقمراحلتبينالثي،النبويةا!أحاديثامنالعديدوردو!د

الالهرسولحدلدافال:عنهالدرضيمسعودابنفعنامه،بطنفيالجنينبهايمر

بطنفيخلقهيجمعأحنكم"اققال:،المصدوقالصالقوهووسلمعليهاللهصلى

ال!هيبعثثمفلك،مئلمضفةبكونثمذلك،ملوعلقةيكونئمبوما،أربطنأمه

ثمسعيد،أووشقيوأجلهورزثهعملهاكتبله:ويقال،كلماتباربعفيؤمرملكا،

)88(..!..الروحثيهينفخ

فيحصلإذاالمنياقالأطباءبعضقال:شرحهفيحجرانالإمامفال

منيشممبثمالرحممناسنمدادغير.منأيامسنةفىورغوةزبدةلهحصلالرحم

الدميننذعشرالخامسفيئمنحوها،أوأيامثلائةبعدالخطوطفيويبئدهـلم،الرحم

الراسوينفصلالنخاعرطوبهْونمتدالاعضاءئئميزثمعلقلأ،فيصيرالحميع،إلى

ثلاثينإلىذلكوبنئهيبعضفييظهرنمبزأالأصابععنولأطراتالمكنبينعن

98.الأكئرفيوأربعينوخمسةاث!فيبومأ

خشنالرحمداخلاقفثال:الأربعينهذهفييحثماالقيمابنلناشرحكما

مشتئأطالبافحهعلهللماءالعطشىالأرضكطلبللمنيفبولأفيهوجعلكالاسننج

لملكاللهفبأذنالهواءهبنسدهلئلاعليهينضمبليزلفهولايمسكةفلنلكبالطبعإلط

اق:قالو.خلقهيحمع-الأربطنلالكوفييومأأربعينوطنجهعقدهفيالرحم

الأيامسنةنمامإلىواشندنفسهعلىاستداربفذفهولمالرحمعليهاشتملإذاالمني

النقطئلكبينفيمايظهرئموالكبدوالدماغالتلبمواضعفيدقطئلاثفيهفينقط

يومأعشرةخمسةنماملىاٍفبهالدمويةلكفذئمأبامثلاثةتمامإلىخمسةخطوط

ينفصلثميومأعشرخمسةتمامإلىالنخاعرطوبةلتمدثمالثلاثةالاعضاءفثتمبز

فهذايومأ!أربعبنفثكمل،أيامأربعةفيللحسيظهربحيثالمكنبينعنالرأس

6221:ر!محديث6/2433،التلر:كئاب،صحيحهفيالبخاري88-اخرحه

1/485ححر:لافيالباريفتح-98 I
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ماننصيلوفبهيومأ*اربعبنفيخلتةبجمع*:وسلمعلبهالالهصل!!ولهمعنى

".9.اجمل

الجنينأنلنابتضخالشخصلهذاالحديثعلماءأئمةشروحمنئتدممما

أحدكماقهكذا:الحديثمسلمروايةنلكبؤبدوممايومأ.أربعثنفيخلقهيجمع

فييكونثمذلك،مل!علقةذلكفييكونثميومااربعينامهبطنفيخلقهبحمع

فيننخالملكابيهيرسلثمنلكملرمضغةذلكفيبكونثمذلكمالومضغةنلك

....."19.كلماتباربعمرs33حsالرفبه

مرحلةكلفئرةلْحديدخصفمن،الفولهذاصحةالحليثالطبأكدوفد

الحديث.العلمأثبلْهوماالسابقونعلماؤناذكرهمابينئوافقأهناكاننجد

الحيوانللفيحمنلكشا،التيالأولىالخلبةبهاالمقصودالنطفةفمرحلة

أنومن،الرحمإلىطريئهافيوهيبالانقسامذلكبعدلْبدأئمللبوبضهْالمنوي

هذهوئعمئغرقأكئرأوأنقسامأخمممبنمنيفربماانفسمتقدئكونحئىئصله

أبام!29.سنةحواليالمرحلة

المرحلةهذهوتستغر!نفريبأ،السابعالبومفيفئبداالعلئةمرحلةوأما

الئالث"39.الأسبوعنهايةفيل!نهيأيثفرببأ،أسبوعين

49.الرابعبدايهْفيوربماالثالثالأسبوعنهايهْفيفنبدأالمضغةمرحلةواما

بايهْونظهرالسادسالأسبوعفيالفعَراثبدايةفئظهرالعظاممرحلةوأما

9.السابعْالاسبوعفيالأطرافثكسوالنيالعضلات

337الم:لابنالقرأنا!ممامفيالئباين09-

%"2:ركمحليث،:الأولاللهاليالقلر،كتاب4/2433،صحثحهليالبخارياخرثه19- 1f

.002والعَرأن:الطببنالانسانخلق29-

367:الممابقالمرححانظر39-

9-i923247،:السابقالمرثعانظر

256،353037،العمابق:المرححانظر59-
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بدايةتظهروغالباُأيامببضعةالسابنلأالمرحلةبعدفتبدااللحممرحلةأما

النيالعضلاتبدايةونظهرالسادسالأسبوعفيالففراثئكسوالنيالعضلات

69.السابعالآسبوعفيالأطرفتكسو

الأسبوعبعداما،السادسالأممبوعفينشاطهأوجفيالأعضاءنخلبقويكون

والوزنالحعمفيالنموسرعةنزدادبينماوبطئية!ليلةالثبدلاتفنصبحالثامن

كثبرا.

الأربببنفيثكونكلهاالعضلاثوالعظاموالمضغةوالعلقةالنطفةفمرحلة

الأربعين.بعدفيكونالجنينفيالروحنفخأما،الأولى

الاَخرةفيالاحياءعلى:الاممندالالرايحالمطللي

كدمنهاالكئيرأنيحيد،العدممنواكحادهالانممان،خلقلاَياتالمنأملاق

الإنسانخلقفيالعجيبةالآياتوتعالىسبحانهحعلولْد،وبعثهخلقهبينربط

باللحم،ركعموهاالعظامإلىالمضغةمنالعلقةإلىالنطفةمنبهايمرالتيوأطواره

.الآخرةفيوإحبائهمالخلقوإعادةوالنشور،البعثعلى8الباهرالأدلةأحدهي

الطينمرحلةمنبدءاالالممان،خلقمراحلاممنعرضتالتيالآباتومن

والنشور:البعثثمفالموتالخلقفمراحل

نُرَالطمِنخَلَنملكُنمنجفاأنتِمِنز!ينيبخيكُننُنمإبطالتاسُ!ا!هَانعالى:نوله

أنإلىنكُنم...!،لِنُ!فَنهُخَلْالَةوَقَيئخَففةمُفنفَةبنئُمْكتةبنئُئمنُطتةبنثئم

وَانْقلِيرًشَىةفذ!ىؤائهُأنتؤتى!خيؤائهُأنحَ!هُوَاللىَل!ان"ذَلِكَئال:

ف!وبى")79(.فِيقنيفثُاللهؤانفِيفارَ.ييلاأنِفةألشاعةَ

بدئهمنيشاهدبماالمعادعلىقدرتهعلىالدليلوتعالىسبحالهذكرفقد

9l-378937،:الممابقالمرححانظر

7-5:الآية،الحج98-سور7
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للخلق.

خلقكمبدءفيئتظرواأنرلبكمفمزيلالبعثعلى!درئتافيارلْبئماقأي

الموتبعدإعادنكمأنلنعلمواواعئبروابذلكفنكرواحال،إلىحالمنوانئنالكم

معالنشأئينإحدىلدكرونفكيفوالوقوعالأمكانفيالأولىنشأئكمنظيرهو

لنظيرها)89(.مشاهدتكم

منوانوحكمتدا،لْدرلتاالندريج،بهذالكملنبينأيلكم"+لنبينئعالى:وفوله

النطفةيجعلأنعلىولْدوثانيا،دطفةمنثمأولالْرابمنالبشرخلقعلىفدر

هذابل،بدأهماإعادةعلى!درعظاما،والمضغةمضغةالعلنةيحعلثم،علقة

القلاس.فيوأهونلالكمنالفدرةفيأدخل

لا،اللهفدرةإلىبالقثاسولكنه،الحياةإنشاءمنأيسرالبشرنقديرفيوالبعث

بمعَابيسهمالبشريأخذالفرانولكنكالإعادةفالبدء،اصعبشيءولاايسرشيء

لهميقعوهولهم،والمعهودالمشهودالشيءهذاتدبرإلىقلوبهمفيوحهومدطقهم،

)99(.لحظةلكفي

يُحْيوَأئهُأنخ!هُوَاللأَل!لأ)ذلِذنعالى:بقولهالاستدال،موضعيأنيثم

قنيَدهصاللهَوآناليهَارَ.يبَلاَأنِيَةالشاعَةوَأن!دِيزيفمىءفذمخىوَأئهُأنتؤنَى

!رِ!.فى

عليه،البرهانوإقامة،البعثحقيةئحقيقإثربهجيءمسنانفكلاموهو

اببانمنوإمكانهوجودهينكرونماوأن،تعالىألوهيئهأئارمننلكأنلبيان

الأنفسفييشاهدونهاالتيالعجيبةالاَثارللكأسبابمنوالبعثالساعة

)001(.والآفاق

114:للزمخشريالكفماف89-انظر: /9 r3/702كثبر:لابنالعظعالقرأنوتفسير،

1للطبرى:البيانوثاهع IV 1/0 Y1/913:القيملابنالموفطنوإعلام.

4/9042:قطبلسبدالترأنظكلفي3/44،1للزمخاثمرى:الكشاف:انظر99-

6/59:للبيضاوياللدزيلأنوار(17/911:لموسيالمعانيروح:انظرا-..
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،أخرىبطريتةالبعثعلىتدلالاباثهذهأنقطبسيدالأسثاذويرى

النور،ير!أنبعدالطفلبهايمرثمالحنينبهابمرالنيالأطوارهذهإن:فيقول

كمالهيبلغحيثألىبالانسانستدفعالأطوارلهذهوتدبيرهالد؟11-إرأنإلىلئشثر

دارمنولابد،الأرضحياةفيكمالهيبلغلاالانسانأنإذالكمالدارفيالممكن

.الإنساننمامفبهاينمأخرى

منالبعثعلىتدلفهي،مزدوجةدلالةالبعثعل!الأطوارهذهفدلالة

الالهارادةلأنالبعثعلىثدلوهي،الإعادةعلىفالرالإنشاءعلىالقالرانناحلة

الآخرب)1ْ1(.الدارفيالانساننطوبرنكملوتدبيره

فِينُطلةحَطنَاهُثُئمطينبنسُدَلأمنالاسمَلنخلنما)وكلَفَذنعالى:و!وله

غِافاأنمُضنقةفخنخنامُفنقةأنطَقةفَخَلَخناعَقةالئطفَةَخَلَفطاثُئمفكِينفرَالي

لهفذفكُنمثُئمأنخَالثِ!احشَنُالتهُفَت!هَلرفيَأخزخَنفااناثمَ!هُثئملَخناأنطانمفَكَممَوئَا

1(.Yْتففونَ!)أنبفامَةيؤمَإئكُنمئئملَنيئُونذَبدَ

أمرنأكيفييبالغولمنأكيدات،بئلاثالموتأمرأكدت!دالآياتأنيلاحظ

منسد4منالانسانخلقمنالثأكيد،كثرةعنيغنيمابدهَدبماكنفاء،البعث

علىثليلاولذلكفيفإنأخر،خلقاأنشاهحثىطورإلىطورمندئلهثمطين،

وإعادنه)1ْ3(.بعثهعلىوحهلعزفدرنهوعظيمحكمئه

يُمئَىمبهىّيننُطتةيكُألَنمسُذ!ينرقىانالإلمتكُ)اي!ش!نعالى:وبقول

مخىيئكِبىذَلكَألَنم!ؤاكلةيئَىالئنزالزؤثنفنمتهُفَغكلصمَوَّ!فخنيغقَةكَكئُئم

1(.)"ْاننؤتريُخيِىَال!

للاسئدولمسوقللإنكار،وبيانعلةيُش!ميهيمِنثطنَةًي!)الآفقوله

4/1241:!طبلعمثدالترأنظكلفيالظر:ا-10

16-21:الآيات،الموملون6سور-)20

18/17:لدومميالمعانيوروح1/9952:حيانلأبيالمحيطالبحرالظر:ا-53

364-ه:الآباتالفبامة،سورةا-40
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!أيَخمشُفولهلمضمونوثأببدائكربراجعلالذيالاِسعلنُ...!"أخَسَيُبفوله

فيوتدرجهضعبفةمادةمنالأنسانخلقأنأي!ا!!تغمَحَفنالاِلمتانُ

أحزائهثفرقبعدثانيا،إنشاءاإنشائهعلىالثدرةإثباتعلىدليلكيانهأطوار

واضمحدما.

كؤناهإذخلقهنبدأألمعِلَامَهُ(،تغتغاأئنالاِشت!"ايخمسُ:الكلامنمعنى

1(.)َكذلكئانياخلقهنعيدانيعحزنافماذاأطواراخلعَهنطورثمنطنة،

منالنتيجةموفعوافعةأنمَوْئَى!يُخهِيأد!مخىلهتلإليذَيك"الَفمم!:وتوله

أحق،المشاهدةبضرورةثابثأمروهوعدممنالأنسانجسمخلقلأن،الدليل

أونافصغبرالجسمبالَيسواءالموث،بعدالحسمإلىالحياةإعادةمنبالاسئبعاد

الجادمنا!رباجزائهفيماوإعادةالحباة،بثفهو،معظمهأوبعضهنعْص

عدم.منالحسم

أليسأيأنفؤثى!يُخيىأل!مخىلهقلإبىذَبدَ)ألَفسَ:قولههوالدلالةفموضع

علىبفالرالضعيفةالنطفةهذهمنالسويالخلقهذاأنشأالذيالشأنالعظيمنلك

ممائهمأ)فبلكانواكماويعبدهمفبورهممنالمونىيحييوأن،بدأهكمايعيدهأن

)1ْ6(.اخرىمرةبهيفعلهأنعلى!الرمرة،اولبالانسانهذافعلالذياق

واضحدلبلمذكورا،شيئالكنلمأنبعدالعدممنواءيجادهالالسانفإحباه

وفدرهذايعجزهلمفمنالفيامة،يوممونهابعدالأجسادوإحياءالبعثإمكانعلى

.الاعادةعلىأولىبابمنقالرفهو،عليه

الإطالة.خوفذكرنهاالثيالآياتهذهعلىوسأ!ثصر

.للصوابالموفقنعالىوالله

92/366عاشور:لابنوالللويرالنحريرانظر:ا-55

Jو4/5354كثير:لابنالعظمالقرأنلنهسيرأ-60 J92/.061لدوسي:المعانيح

92/102:للطبريالبثانوثامع

926

http://www.al-maktabeh.com



النوممنلمالفيامالاحياء:الثالثألم!حث

لينهم!والعلافةوالو!اةالنومتعريف:الأولالمطلي

النومئصيفاولا:

لغة:النوم-

)1ْ7(.نياموجمعه،نائمفهوونياما،لوماينامناممنماخوذ

)801(.النعاسالنوم:سيدهابن!المعروفوالنوم

الرفاد)1ْ9(.أوالنعاس:النوم:المحيطالفاموسوفي

اصطا:ألنوم-لي

منها:أذكر،ئعر!فاتعدةاللومنعريففيورد

تئفبحث،الدماغأعصاباسترخاءمنللحيواننعرضحالة:النوما-

رأسا)011(.الإحساسعنالظاهرةالمشاعر

ممائرالإدراكاتوجميعبلالعقلمعهيفمْدحئى،الدماغأعضاءاممترخاءاله2-

1(.1المشاعر)1

.r"(الدهاغ)لمىالبخاراتتركيبسببالقوىمعهاللعطلطبيعيةحالةأنه3-

آفةهوفيلولهذابالأشباء،المعرفةعنفنئطعه،القلبعلىتهجملقيلةغائمثة4-

بكرأبيبنلمحمدالصحاحومخنار12/5955مدظور:لابنالعربلسانالظر:ا-70

/1285:ازىالر

2/595منظور:لابنالعرلطلسانأ-80 t

1/3051:للفثروزألهاديالمحيطالتامو!أ-90

1/248السعود:لأبياليمليمالعرارثمادا-01

1/271للشوكالي:التللأرفنح11-ا

ئقق،الأولىالطبط6!روت-العربيدارالكنالي1/318،للعرثاني:!ئعريناتالظر:ا-12

71"1/1للملاوي:النعاريفمهماثعلىوالئو!ف.الأبيارييراكل
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)113(.الموتأخوالنوملأن

ضروريةالغيروالحركاتالاحساساثعنفبهايعحزللحرانعارضةحالة5-

برادية)114(.والغير

حالةالنومأنعلىتضافرتفدأنهالوجدناالتعربفاث،هذهثأملداولو

خدكاويفالَد،الإحساسعنالظاهرةالمشاعرفيهانقفحي،كللهايثعرض

والمعرفة.الادراكعلىوالقدرة،القوة

وهل3للروحيحثوماذا3حقيقتهاماالنومتعريففييفالأنيمكنماهذا

وتعالى.ئباركاللهإلاحقيعَئهيعرفلاأمرفهذاTvأمالنومعندالجسدئفارق

واممن،يحدثكيفالبشريعلملاالذ!طالسر-النوم-ايوهو8فطب:سيديقول

المحيطةالكثيرةصورهمنصورةفي"الغيب"وهو،وأثارهظواهرهعرفوا

1(.1")ْبالإنسان

الوفاةن!يفئلأليا:

لفة:الوفاة-أ

ثماىوُفِبايفيالشيءوَفَىوكثر،تمبمعنى9"وفىمنمشتقمصدر!الوفاة

وكثر.

!فوأعوامهوشهورهأبامهوعددله،وفيتالنيمدنهاسئبفاء:المبتوتؤفّى

1(.الددبا)16

منالحقاسنخلاصفالوفاة،الحقأداءبمعنى"الوفاء"6منماخوذهوأو

r-((2/631للفيومي:المليرالمصباح

ناريخ(.)بدون،بيروت-دارصالر3/89613للئهانوى:الفنوناصطلاحاتكشافا-41

2/1121القرأن:ظصفيا-15

:الرازيبكرأبيلابنالصحاحومخئار15/00،4مدظور:لابنالعربلسان:انظرا-16

35/,f
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اودعها،حيثمناحلبعدليعمتوفبهاالجسد،فيالروحأودعفالالهوضع،حيث

توفلا)117(.فلكفكان

اصطلاحا:الوفاة-لي

.عمرهأيامعدداسئوفىالمبت:وتُوفيء،الشياسنبفاءالئوفي:

روحه.كبضإذاال!هوتوفاهفلانوتوفي،الموتأوالمنثة:والوفاة

)118(.اليقظةفيحركاتهاسلْوفىكانهيناموالذي

الدنيإ.هذهفيلهاللهثدرهالذيوالأحلالعمروألْموقىقديكونفالمئوفي

اسئفلصقديكوننوفاهافإذاالجسد،فيالروحاودعهَدوجلعزانهكما

أودعها.حيثمنالحق

والوفاةالنومينالعقةئالئا:

حبا8هناكأنعلىندليوم،كلالإنسانعلىننعافبالثيوأليفظةالنومحالة

اقأعمالهمعلىفبهيحاممبون،الخلقلجميعبعثاهداكوأن،الموتبعدأخرى

ف!ئمر.شراواقفخير،خبرا

علىبدل،عليه"النوفي"لنظفإطلاق،الأحولحمبعفيحيالنائمأنورغم

لنظإطلاقجازحتى،والوفاةاللوممنكلبينيجمع،ورابطوع!ةصلةوحود

.النومعلىبالموتالمخنص"التوفي"

الإحساسزوالهو،المفسرينمنالعديدذكرهالذيالأساسالرابطولعل

بهما.الآفةوحصولوالتمييز،

التوفياستطرلذلك)911(.والعملالإدراكعنانتطاعوالوفاةالنومفيولأن

11-V:1/073للمناوي:التعاريفمهمكعلىالتولَيفانظر

1/693الجهوزى:لابنالمعميروزاد7/5،:للقرطبىالترأنلأحكامالجامعالظر:
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.للنومالموثمن

بماصورهامنصورةفيالوفاةهي،النعاسيأخذهمحينإذنالوفاة"فهي

منالعفلبعتريوما،سهوةمنالحسيعتريوما،غفلةمنالحواسبعتري

12(.-ْ)ْانقطاع-ايسباثمنالوعييعئريوما،سكون

،الوفاةأووالموثالنوممنكلفيهيشئركأخروحهاالرازينكروقد

الموثعندبيلماالأعمد،بعضعنالظاهرفيمعطلايكونالنومعندفالجسد

عنعبارةالإنسانيةالنفسأنويقولالأعمد،كلعنمعطلاالبدنجملةيكون

وقثففيالأعضاء،جميعفىضوؤهحصلبالبدنئعلقإذاروحانيمشرقجوهر

باطنعنضوؤهينقطعولا،الوجوهبعضمنالبدنظاهرعننعلقهينقطعالنوم

ئامانقطاعالموتأنإلاواحد،جنسمنوالنومالموتأنعلىيدلمما،البدن

مشابهةوالمو!النومبينفحصل،الوجوهبعضمننافصانفطاعوالنوم6كامل

)121(.الوجههذامناللومعلىوالموتالوفاةلفظإطلاقفصحالاغبار،هذامن

الرسولربطففد،المعنىلهذاومؤبدةمواففةالنبويةالأحاديثجاكاو!د

با:فقبلوسلمعليهال!هصلىسئلعندما.والموتالنومبينوسلمعليهاللهصلى

واهل،الموتاخوالنوم7:والسلامالصلاةعلبهففالأالجنةأهلأبدامالدارسول

بنامون")122(.لاالجنة

والاس!يقاظالنومفيعديدةأحادبثوسلمعلبهالالهصلىالنبيعنوردكما

فتح،2/614:للبيضاوىالشزيلأنوار4/6411:حيانلأبيالمحيطالبحر:انظر-911

:جوهريطنطاويللاثمغالكريمالنرأنتفسيرفيوالجهواهر4/465،:للفموكانيالقدير

أهـ.503،الثانيةالطبعةمصر،-الحلبيالبابيمصطفىومطبعة4/37،

2/1121ثطب:لمميدالقرأنظكلفيأ-02

13/12،26/284:للرازيالفيبمناتيح:انظرا-21

والبزار،الأوسطفيالطبرانيرواه:و!ال/010641الزواثد:محمعفيالهيئمىنكرهأ-22

الصحيح.رحالالبزارورحال
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لماوالإحياء،بالموتوالاسئيفاظالنومعنوالسلامالصلاةعليهالنبيفيهاعبر

ئفمابه.منبينهما

النبيكانقال:وسلمعلفهال!هصلىالنبيعناليمانبنحذينةرواهمامنها

فاموإذاواحيا"أموتاللهمئاسمكفال:فراشهإلىأوىاذاوسلمعليهاللهصلى

النشور")123(.وإليهأمالكابعدماأحباناالذيدلهالحمد8:قال

ا!مامواحدشيءهماوهلوألروح،النفستعريفألئلألي:ألمطلي

النفسن!يفأولا:

لغة:النفس-أ

لفسهخرجتيقال،لفوسوجمعهاالجممد،حياةبهالذي)124(الروحالنثس:

12(.)ْروحهأي

بها.وانصالهمنها،النَفَسلئولدنفسا،النفسومممبئا

إذاتنارفهالتيوهيالتمييز،نفسإحداهما:نفسانإنسانلكلالزح!اج:قال

Yy"معها)زفىزالثوإذاالحياةننسوالأخرىبها،يعرفلانام

اصطلاحا:النفس-ب

منها:6تعريفاتعدةالنفسنعريففىورد

والحركةوالحسالحياةلفوةالحاملاللطبفالبخاريالجوهرهيالنفسا-

err-حديث5/2326،نام:إذايتولماباب،الدعواتكتابصحيحهفيالبخارياخرحط

75395:ر

هذافييعليناالذيلأنهالمعلىهذاعلىاقصرت،عليةلغويةمعانللنفع!ورلثا-24

.المقام

احمد:بنللخليلوالعين1/8552:الرازيبكرأبيبنلمحمدالصحاحمختارالظر:ا-25

2/617:للفوميالمديروالمصباح7/0527

6/233منظور:لأبنالعربلعمانالظر:ا-26
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البدنظاهرعنضوءهينقطعالموثعند،للبدنمشرقجوهرفهيالارادية،

)127(.باطنهدونالبدنظاهرعنفبنقطعالنوموقتفيوأما،وباطنه

لقوةحامل،الصنوبريالتلبباطنمنمنبعثضبابيبخارعنعبارةانها2-

.(821ة)الحيا

والحركة.والحسالحباةالبدنعلىتضفيالنفسانببناقدالتعريفينفكلا

عنانقطعوإذاالنومفهوباطنهدونالبدنظاهرعنضوؤهاانفطعوإذا

الموث.فهووباطنهظاهره

الروحن!يفئانيا:

لفة:ادوح-أ

نفسه.ا!طروحهخرجتيقال،البدنبهايحياالئيالنفسألروح:

)912(.النفسحياةبهماانهالروحوئاويل،أرواحوالجمع،ويؤنثبذكروهو

،القرآنفيتكرركما،الحديثفيالروحذكرئكرروفد13(:الأئبرأْابنفل

وئكونالجسدبهيقومالذيبالروحالمرادانمنهاوالغالبمعا،علىفبهوورث

الحياب!131(.به

26/452:للرازيالغيبمنانيح:انظرا-27 Aوال!وقيف،1/412:للجرحانيوالتعريفات

1/507:للمداويالتعاريفمهماثعلى

15/158:للالوسيالمحانيروحا28َ

2!3/1أحمد:بنللخيلوالطن2/4634منظور:لابنالعربلسانانظر:أ-92

الجزريجمدالواحدبنعبدالكريمبنمحمدبنعليأبوالحسنالمدينصهوا+لير:ابنأ-03

مولدهالصحابلأ،معرفلأكتابومصنف،بالكاملالملتبالكبيرالتاريخمصنف،الشيباني

بهافسمعالموصلإلىتحولثمبها،ونفماوخمسينخمسممنةفيعمرابنبجزبرة

الحديثعلىعمرهأخرفيألبلأديبا،اخباريا6علامةإماماكانوممادهوبرعوافمتفل

22/353-للذهي:النبلاهأعلامسير)انظر:.مائةوستثلاثينسنةتوفيتاما.إثبالا

l(./094:للسيوطيالحناظطبتات3،ه6

,r-2/463مدظور:لابنالعربلسانأ
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اصطلاحا:الروح-لي

منها:للروحنعربفات!ةالعلماءذكر

بفداءنننيلا،الخطابوفهمللبيانالمستعد؟الداطعَة،الدفسهيالروحا-

رَكهِنمبخذَاخيَاة)ب!نعالى:كولهلهذاوبدئمهدعرض،لاجوهروأنهاالجسد،

)133(.ارواحهموالمراديُزوَ!ونَ!)132(

)134(.الجسمنلكمعالبدنفيالحباةيخلقبانالعادةالداجرىلطيفجسم2-

ابراكعنالعثوللْعجيز،الأنسانمنالملركةالعالمةاللطينةهيالروحأن3-

كنهها)135(.

عالمةلطبفةفهي،عديدةخصالْصللروحأنندركالئعريفاثهذهومن

وهي،الإنسانبفداءتننيلاوهي،الخطابوفهمللبثانمسئعدةوهي،ومدركة

وحثبقنها.كنههاإدراكعنالعقولثعجزغيب8ْوذاكهذاقبلوهيللجسد،ملازمة

بصحولاحفبفنه،نعلملامما-الروح-أيوهيالنهانوي)136(:ْيلَول

وَيَمن!وتكَ:تعالى!ولهبدلبلبوحودهالئيتنمعبعلمهالعبادجهلمماوهووصنه،

r(.881913)فيلأ!)!أنطمبنَاونِينُنموَمَازلئى!نرِمِنالزوحُ!الرْوع)137(ص

916:الآيةعران،السورةا-32

1/246للعومي:المنبرالمصباحا-33

01/24:للقرطبيالفرأن!أحكامالحهامعا-34

1/377:للمناويالنعاريفمهمكعلىالتولمحف1/0115للجرحالي:يلنعريفاتا-35

باحثالضفي،الفاروكلصابرمحمدبنحامدمحمدالثاضيابنعلي،بنمحمدهوا-36

للزركلي)الأعلامالآبات،دعمقفيالغاياثوممبقالننون،اصطلاح!كغمافلهضدي

8 /A Y)(.

بهتكونالذي،للبدنالمدبرالروحهوضل:غه،المسوولالروحفيالناص!اخئلفا-37

ال!هيفرلم،الالممانلهييشالذيالروح:النراهتال.الملسر!اكئرقدوبهذاحيانه

ياربي+امرمنالروحكل:ضالعهاده،منأحداعلمهيعطولم،خلقهمناحدابهم!بحانه

الملاثكةمنملكوثثلالقرأنوثيلثبريلغهالسوولالروحو!ثل،تعلمونهلاأنكم
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واحد3شيءوالنالسأووحهلثالثا:

متغايران.شيئانامواحد،شيءهماهل،واللنسالروحفيالداساخئلف

المنرددالنَفَسهوفالروح،منغابرانشيئانأنهماإلىالصوفيةبعضفذهب

النيوهيولْحزن،وتفرحوئئألمللنذالثيفهيذلك،غبرأمروالنَفْس،الانسانفي

وحدها.بالجسدالروحولْبقى،المنامفيتئوفى

بهاالتبمفالنتسالشمسشعاعمل!بينهما،وروحنفع!للابسانأنو!الوا

ولمنَفسهاللهدبضالعبدنامفإذاوالدحريك،النَفَسبهاالثيوالروحوالئمييز،العقل

)014(.روحهبقبض

عنوالإمساكالسكوثوآثر،المسالةهذهفيالخوضالبعضرفضبينما

فيالناساخللف11:الجوزيابنيفول،الصالحبالسلفاقئداءفيها،بشيءالقول

اخئلافهم،ذكرلىاٍيحئاجفلا6شبئانهماأمواحد،شيءهماهلوالروحالنفس

فأما،والفلاسفةالطبعنأخذوهشيءهووإنمانلك،منشيءعل!برهانلاهلأن

عماالسكوثانعلمواحي،والرسوليلزل،والوحىذلكعنأمسكوافإنهمالسلف

14(.أ"أأولىعلمهبحفبفةيحيطوالم

فر!انهغبرواحدلمعنىمنرادفاناسمانوالروحالنفسأنالقبمابنويرى

تنسيرو15/156(:للطبريالبيانحامع)انظر:الألوال،مننلكعرولمحلالخلقعظم

السليمالعفلوإرشاد3/5254:للشوكانيالتدبروقح3/662كئيرةلابنالعظيمالترأن

انالظاهرتم:الشوكانييقول،الأولالفولهوالظاهرولعل5/291(،الممعود:لأبي

أحواله،منحالمعرفهْمنوأثلمأهمءالفميحتيلَةمعرلةلأن،الروححقيتةصلسويل

3/254(.الفلير:)قح

Ao:الآيةالإممراء،م!ورةا-38

2/045للنهالوي:الللوناصطلاحكَكدئمافأ-93

وروح15/1261للترطبي:القرأنلأحكامالجامع1/5218:التيملأبنالروحانظر:ا-04

-158أ51/57:لدوسيالمعالي

5/82:المسبرزاد-أ14
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علىتطلقالثرأنفي"الدفسففال:،الذاتحثمنلاالصفاتحيثمنبينهما

في!وتمنعال!:و!ولهلنُسِكُنم!)142(،!طَى)فممئمُوا:تعالىكفولهبجملنها،الذاث

أ!ثفا)،ثعالى:فالوحدفاالروحعلىوئطلقتنممبفا!)143(.كظتُغادلُنَنبكُذ

14(.انئشكُنم!)ْ"اخرِجواثعالى:وفالأنمُطفئِئةُ!)"14(،ألثنسُ

الروحوسميت...النفسمعولا،بانفرادهلا،البدنعلىئطلقفلاالروحأما

نفمماوسميث6بهاالحياةلحصولروحاالنفسوسمبت...البدنحياةبهالأنروحا

فلكثرةخرج،إذاالشيءلتفسمنوإماوشرفها،لنفاسنهاالنفبسالشيءمنإما

نفسا...سميتالبدنفيودخولهاخروجها

"0.بالذات!)فرقلابالصفاثفرقوالروحالنفسبينفالفرق

لمعنىمئرادفاناسمانوالروحالننسوانواحد،شيءأنهماعلىالأكئرونوذهب

منها:احالبث،بعدةذلكعلىواسندلواالآخر،علىمنهماكليطلقواحد

سلمةأبيعلىوسلمعليهال!هصلىاللهرسولدخل:فالتسلمةأمحديثأ-

البصر")147(.ئبعهفُبضإذاالروح"إن:كلالثمفأغمضه،،بصرهشىْوكْد

وسلم:علبهالدصلىاللهرسولف!:فالعنه،الالهرضيهريرةأبيوحديث

ne(.1دفسه")بصرهيئبعحينفذلك،بصرهشخصماتإذاالانساننروا"ألم

صالحا،الرحلكانفإذا،الملائكةنحضرهالمت:ْوسلمعلبهالالهصلىفوله2-

16:لأيلأا:اللور6سور-241

111:لآيةا،اللحل!سور-341

72:لأيةا،النحر6سور-441

39:الآيةالألعام،سورةا-45

61f-1/218:التيملابنالروح

حضر:إذالهوالدعاءالميتإعماضفيبابالعدائز،كئاب،صحيحهفيمسلمأخرحطا-47

029رقم:حليث2/634،

نفمسه:يتلعالميثبصرشخوصفيبابالعدائز،كنابصحثحه،فيمسلمأخرحطا-

ivI:رفمحليث2/635(
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u:7)9"1(.الطيبالجسدفيكانت،الطيبةالنفسأبئهااخرجيلوا...

روحخرجث"إذا:وسلمعلبهالالهصلىالالهرسولفالاخرىروايةوفي

1(.)َبهاْيصعدانملكانثللَاهاالمؤمن

قفلحينوسلمعلبهاللهصلىاللهرسولأنعدهاللهرضىهريرةأبيعن3-

لبصوفالا(،عرس)2ْأ(الكرى)اْادركهإذاحتىلبلهسارخيبرغزوةمن

عللِهاللهصلىاللهرسولونامله،فدرمابصفصل!،الليللناا(أكلأ)3ْ

الفحر)1ْ4(،مواجهراحلنهإلىبل!اسلكدالفجرئفاربفلما،وأصحابهوسلم

اللهصلىالهرسولبسنيفظفلمراحلئهلىاٍمسلتدوهو،عيناهبلالافغلبث

فكان،الشمسضربنهمحنى،اصحابهمناحدولابلالاولارسلمعلبه

صلىاللهرسولا()َففزعاستيقاظا،اولهموسلمعلبهاللهصلىاللهرسول

الذي-اللهرسولباواميأنث-بابىبلفسيأخذ6بل!:فقال،وسلمعلبهالله

")156(.بنفسكأخذ

له،والاسنعدادالموثنكربابالزهد،كئاب2/1423،ممنده:فيماحههابنأخرحطأ-94

تاريخ()بدون،جمدالباقيفوادمحمد:تحتيق،بيروت-دارالفكر4،4262:رحديث

ئقات،ورجالهصحيحإسنادهذا:وول4/5125الزحاجة:مصباحفيالكنانيوذكره

الكشناوي.المنتصَمحمدتحالَيقالئانية،الطبعهَاهـ،354،ببروت-دارالعربية

النارأوالجنةمنالميثمقعدعرضبابالجنالْزكتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه-015

2872رثم:حليث4/2922،:عليه

(5/183:النوويبفمرحمسلم)صحيح،النوم:و!يلالدعام!،:الكافبننحالكرى:ا-51

)(5/3n:السابق)المرححوالاممنراحة،للنومالليلأخرالمسافريننزول:التحربسا-52

(5/183:الممابق)المرثعواحرسه،واحفظهارقياى:الليللنااكلأأ-53

(5/183:السابق)المرجعبوحيهه،مستتبلهايالنعر:مواحها-54

5/183(.:السابق)المرحح،ونامالثبه:ففزعأ-55

تعحيلواممنحباب،الفائتةالصلاةقضاءباب،الصلاةكنالي،صحيحهفيمسلماخرحها-56

586:رقمحديث،1471/لضاثها:
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اللهاقالناسأيهايا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالأخرىروايةوفي

هذا*)1ْ7(.غبرحينفيإلبناردهاشاءولوارواحنا،قبض

لْنسيره)1ْ8(،فيالألوسىنلكذكركماالعلماءأكثرإليهذهبماهواححDو

وأنواحد،شيءوالنفسالروحبانالثولمنا("الروح")9ْكتابهفيالقبموابن

واحد.معلاهما

بف!يءالتولعنالامساكمنالحوزيابنإليهذهبماإلىأميلكنتواق

يصرحلمالقرأنلأن،الصالحبالسلفافتداءفيها،الخوضوعدمالمسألةهذهفي

المسائل.هذهبملرالإحاطةعنعاحزعلمناأنكمانلك،منباثميء

.بالصوابأعلمنعالىوالله

النومهنلهالفيامالاحياءفيالواردةالاَياتشرحالئالث:المطلي

أ!متلا

!يهينثكُنمثُئمكالنَّفل!حَرَحتُنمناؤيَفمُبِالئيلِ!موَفدُنمأئذِي!ؤهُوَنعالى:!وله

16(.تضئونَ!)ْكُنئُنم!نايئَدكُكُنمثُئمفزحِعئنمإلَفهِثُئممُعمَئىأح!لِيئضَى

يقدرونبهاالتي)161(أنفسهمفيتوفى،بالليلينيمهمالذيهووجلعزفاله

نركأولأخذحوارحهمننحركفمابالنهاركسبواماويعلموالتمييز،الإدراكعلى

فيمراكبينالبشرهملهؤلاءشر،أوخيرمنكسبتبماعلمهاللوعندإلا

62:رفمحليث81/4،1:الصلاوثوتباب8،الصلاكتابموطأه،فيمالكرواها-57

ئابتة:صحاحوجوهمنمسددامثصلامطاهحاء:وولالتمهيدليعدالبراينونكره

5/302

/15157:لدوسيالمعاليروح:انظرا-58

217:القيملابنالروح:انظرا-95

56:الآية،الأنعامسورةا-06

املند.للراحةم!بيهوالذىالنومبهالمرا!كانلماللنوليلنوهوهنالطينةيوحياننكر)-61

(4/461المصط:)ال!حره،الموتملكينولاكمكل:ثالمولماالموتبمضكانولصا،إلههتعالى
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بعدجوارحهمنكسبهمماشيءمعرفةاللهعلمعنيددلا،والسكناتالحركاث

بالنهار.الصحو

الدنيا،فيلهمالالهفدرهاالئيأجالهمليبلغواالنهار،فيارواحهمابيهميردثم

ويجازيهماللنيا،حيانهمفييعملونكانوابما،ليخبرهمالموتبعدمرجعهمابيهثم

فييظلملاالذيالدقيقالعدلوهوكان،ماوعىالذيالسجلعرضفهوبه،

الجزاء)162(.

بومالبعثلكبفيةتقريبانهوفالئدنهالئشببه،علىالنومهنابالوفاةوالمراد

يبعئكم)ثم:!ولهفيالتفريبلينمالنوممنللافافةالبعثاستعيرولذاالفيامهْ،

فبه!)163(.

جارباذلككانثانيا،يوقظهمئمأولا!نيمهمأدهوتعالىسبحانهذكرولما

فقال:،والقيامةالبعثصحةعلىبذلكاسثدلجرملاالاماتة،بعدالإحياءمجرى

!.تعملونكننمبمافينبثكممرجعكمإليهالم

اللهمناحنحاجفيهاأنإذ،الآخرةفيالإحياءعلىالآبةهذهدلثوفد

موتهمبعدإحيائهمعلىالله!د!رةبنكرونكانواالذينالمشركينعلىعزوحلّ

انئهاءلحينالنهارفيويبعثهم،باللبلارواحهمبفبضالذيفالله،فنائهمبعدوبعثهم

قبضعلىالفادرنفسههو،صحتهويعلمونيوم،كلنلكيرونوهم،آجالهم

ولميشاهدوهلمفالذي،مماثهمبعدوإنشائهم،اجسادهمإلىردهائم،ارواحهم

والاسئيفاظ)164(.النومفييومكلوعاينوهشاهدوهمانظير،البعثمنيعاينوه

الافناعيالبرهانبطريقئشعرمنها،مفرلاالتيالمنكررةالحواثفهذه

واليقظةالأكبرللنوممثلاضرباقد،اليقظةوهذهالنومهذاأنالظاهريوالعَباس

ظكلوفي،13/21:للرازيالغيبمفاتيح7/41،2:للطبريالبيانحامع:انظرأ-62

2/1122تطب:لممبدالقرأن

7/275عاشور:لابنوالت!ويرالنحر!را-63

7/412للطبرى:البثانثامعانظر:64-1
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انفطاعمنتجزعوافلامُثئمفان،والحياةالموثعلىتمرينإلاذلكواق،الكبرى

بدلأفألتمغفلائكممناجزعواولكن،ممنوعةولامقطوعةلالأنهاالحباة

16(.)ْنومكممناستيقاظكمبدلللمبعوئون

للأ!طت

متَابفالِيتئتلَنمؤألَّنينؤنهَاحِينالأننُم!ينَوَفى)الئهُنعالى:!وله

لاَيَاتذَلذلِىإِنمُشئىاثبمأِنىالأخرَىؤيُزسِلُفنؤتغنهَا!مَىأئنِىمفسِكُ

ينَنكَّرُدنَ!)166(.بتؤم

الئيا!الفسيمم!كأنهإلا،النوموعندالموثعندالأنفسيتوفىئعالىفالد

لموتها.ضربهوقثإلىالنائمةالأخرىويرسل،الموتعليهاثضى

فالنيحين،إلىمتوفاةالنومفيولكنها،والموتالنومعندمنوفاةفالأننس

أنإلىفنصحوايرسلهابعد،أحلهايحنلموالثي6شدنيقظفلايمسكهااجلهاحان

)167(.المسمىأجلهايحل

فيلالثتيوالأمواتالأحياءأرواحاقالمنسرين:منوغيرهعباسابنقال

اللهأمسكالأحهساد،الىالرحوعجمبعهاأرادفإذامنها،اللهشاءمافثتعارفيلمنام

احسادها+)168(.إلىالأحثاءأرواحوأرسل،عندهالأمواتأرواح

،بالموتعليهموقضىاجلهمحاءالنينأرواحاللهيمسكالنام!،بنامفعندما

أجلهميأتلمالنينالآخرينأرواحويرسل،هامدةحئئافيصبحوا،عندهويحبممها

الأجل.مجيءحبنإلىاجعمامهمإلىويعثدها

صلىالنبيعنالمأثورةالأدعيهْفمنالمعن!،هذاتوكدالنبوبةوالأحاديث

4/37جوهرى:طدطاوي:القرأنتنسثرفيالحواهرا-65

24:الآط،الزمرصمور!-661

ظكلوفي26/5284للرازى:الفيبومفانيح24/58للطبرى:البيانحامع:انظرأ-67

6/3555تطب:لسيدالترأن

24/8.:للطبريالبيانحامعوانظر:15/0526:للقرطبيالقرأنلأحكامالعامعا-68
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لخاتمةا

إذاالحمدولكئرضى،حنىالعظيمةالدعمةهذهعلىالحمدلكاللهم

إلاأرثفماسيئأني،عنولَنجاوزقلمى،زلةلينغنرأناللهموأسألك،رضيت

أنيب.واليكنوكلتعليكبامرك،إلانوفيقيومااسنطعت،ماالإصلاح

التياللتائجأهمبذكروساخئمهالمئواضع،البحثهذاأكملتثداكونوهكذا

والمسلمبن.للإسلاموالنفعالخيرعزوحلالمولىسالًلةخد4،منابيهانوصلت

بالإلِمانلارئباطها،الإسلاميةالعفبدةبناءفيأهميتهالهاالبعثثضبةا!ا-

العقبدةهذهب!الَريراهتمقدالكريمالفرآنأننجدلنلكولَوحيده،عزوجلبالله

قربلْاالنيالدنيا،فيالإحداءقصصعرضخصمن،النفوسفيونئبيئها

لها.مفارفتهابعدلأجسادالحياةفد!ارُتحيث،لثذهانالبعثقضيهْ

الفرأنفيالاحياء!صصخكلمنعزوجلللهالفدرةصفةعلىاللَاكبد2-

دلالةيدلنمااٍعلهه،الزمنمنفئرةمروربعدللميتالحياةفإعادةالكربم،

علىوالفادرش!ء،بحدهالاالنيالمطلفة،عزوجلاللهفدرةعلىعظبمة

القلِامة.لومالخلقجميعلأجسادالحياةإعادةعلىشكبلاقادرذلك

والمثالالعمليالدليلأثرملاحظةاهميةإلىإشارةالإحياء!صصفياق

النظرية.الحفالًقنثبيتفيالحسي

ومن6الجازماليفينيالعلمصاحبهاعندنثبتالمبدانبة،العمليةفالثجارب

يقودبالفعلوافعيةبئجربةالقباماو،بالعينعملبةحادئةمشاهدهَانالمعلوم

النظرية،الحفيقةتأكيدفيوبزيدواليفبن،والئصديقالإيمانزيادةإلى

ونثبينها.وئرسيخها
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العمليةوالنجاربوالنماذجايأمللةالىالاللعَاتضرورهَمنفلابدهناومن

حعَائقعرضفينسثخدمهاوأن،النظريةالمعلوماتوئثئتلَصدّقالني

وفضاباه.اللابن

بالإبمان،حياصلهفيوالفلب،النفسفيفطريعزوجلبال!هالإيماناق

،والملذاتالشهواتوراءوالم!بر،والشيطانالهوىبانباعبنحرتولكنه

حنىفاثمثئا،شيئايمرضالتلبهذافإنوبالئاليبها،والتعلقالدنياوحب

حصلتبالابمان،وزوّدهصاحبهادركهماوإذا،الموتإلىالحالبهيدنهي

حدبد.منللفطرةوإعادنهاحثا،5،فبنم6الحياةله

فيوانغمسمات،أنبعدبهوإنعاشه،القلبايفاظهو،بالإيمانالقلبإحياء

فعلمنابيهبتودوما،عزوجلبالهالأ!مانتقويةطريقعنونلكالضكل،

الفلب.لهذاالكاملةالحباةننحفقحنى،المحظوراتواجلتاب،المأمورات

أعلىوهي،لصاحبهوالسرورالعمعادةحباةبحنقبالإبمان،الفلبإحباءاق

عليه،والا!بالعزوحهل،اللهمحبهْإلاْيسدهالاةفافالقلبففي،الحياةمراتب

.وحسراتوألام،وغمومهمومكلهافحياثه،بذلكيظفرلمومن،ابيهوالإنابة

ارنداعإلىبؤديلأنهجمبعها،للنفوسإحباءالفصاص،حدإفامةفياق

وعلىالبقاء،حبعلىحلهلثفدوالنفوسبعضا،بعضهمقلرعنالناس

كثأخر،قنلإذافصاصا،يتلدأنهالإنسانعلمفإذاالغضبية،القوةارضاء

للننوسالحياةبملزلةنلكفثكونفط،الوقوععنوارتدعالتنل،عن

التائل.أولياءعنواله!الموتسببيدفعانهكماالأنسانية،

فيقصد،منهمنفسهعلىيخافالقال!!أنالتثيل،!اولياء8حيافبهأنكما

ننسه.عنالخوفلازالة6وإفناءهمقللهم
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-8

-15

مطمئناأفبل،العقاببهنزلإذالأنه،للقاتلبالنسبةمعنويإحياءفيهانكما

العدالة.منفارأيبنىفإنهمنه،يننصلمإذاإماعدالنه،إلى

القوانيناستبدلئمأنفمائشربعاته،وحكمة،الاسلامعدلندركهداومن

وانتشرتوالوبلات،الهلنالمحنمعاثعلىجزتحنىالحد،بهذاالوضعبة

الجرالًممعدلاتزالتوما،الآخرينحياةعلىالاعئداءوكثرالجرانم،

جرائمهم،علىالمنرتبةبالعقوبةالفاللينلاسئهانةوارثناع،ازديادفيوالقتل

.المنالسهلةرخبصةالاَخربنحياةواصبحت

للمجرمينردعمنالجانىومعاقبة،الفصاصفيماالمسؤولونأدركولو

.غيرهبهاستبدلواولما،تركهفيفكروالما،الاَخرينلنفوسوإحياء

إلىالدنيادارمنانتفالمرحلةهوبلعدمأ،ولافناءلبسالموتامن

تعمرهكانثالذيالجسدالروحفيهتفارقللاخرة،للوصولدارالبرزخ

معذبة،وإمامنعمةإماحية،ثبقىفالروحبه،نعلفهابنفطعولافبه،ونعيش

بهذهنحننشعرلاكناواق،وبلاهللفرغمذلكمنشدئاالجسدويصب

الغيب.عالممنلكونهاالحياة

لانلكولكن،السؤالوفتجسدهإلىروحهوتردفبره،فييحلىالمبتاق

كماالدنبوي،عالمنافيالمحسوسةمعانيهابكلالمادبة،الحباةعودةبسلالزم

لا،برزخيةوإعادة،برزخيةحياةهيبلأخر،موثينبعهاأنيسلالزملاأنه

وئعالى.ئبارداللهإلاكنههايعلم

فليسواومعذّل!،مدغمبينماالبشرفيهيثفاوث،منكاملحيعالئمالبرزخ)ن

وماالفرد،اختلافبحسابيخللففيهالحياةنوعانبل،واحدةبمنزلةكلهم

.اعمالمندنياهفيفلمه
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السلام6علثهمالأنبياءحياةهي،الاطلاقعلىوأشرفهاالحياةمرانبوأفضل

.الصالحونفالمؤمنونفالشهداء،

ومدتهشدتهتخللف،العذابمننصبلثفينالهمالمومنين،منالعصاةاما

ونوعها.المعاصياخنلافبحممب

وجحيم.عذابحياة،البرزخفييعياثمون-بالله-والصاذفهمالكفاروأما

بهاوبموتيُصعقالني،الصعقدفخةالأولىنفخثان،للصورانالصحيحا-ا

بىترد،قبورهممنالموثىفيهايُبعثالني،البعثنفخةوالثانيةالأحباء،كل

أجسادهم،بهئتبتمطرا،عزوجلال!هيُنزلانبعدأَجعمادهم،إلىأرواحهم

.الموتفبلعليهكانتلماوئعود

العدلمقئضىفمنمعا،والجسدبالروحبكونالبعثأنعلىالمعملمونالْفىْا-2

يتنصرولاالمعصيةاوالطاعةمنهصدرثالذيالجسديعذْباوينغمأن

.الروحعلىالأمر

عليها،ماتالتيوخاتمتهالانعمانفنهابة،عليهماتماعلىالانسانببعث-"1

محهاهداماثفاق،قبرهمنوخروحط،البعثعندوهيئنهحالهفيائرهالها

علىبُعثكذابأمنافقامرائثاماتواق،الهيئةللكعلىئعثمحشمبا،صابرا

الحالة.لالك

فيالاحياءعلىاسثدلوكدوا!داع،الثأثبرفيالفريدأسلوبهالكريم6نللقرا-4

أدلةوالمكذبينللمنكرينوكلدممت!وعهْ،وبراهبنمنعدد؟باسالببالآخر؟،

عتولهم.للمسأنكبل!لوبهمللمم!وملموسهْ،محسوسة

يومالموتىإحياءعلىوعمليواتعيدليلبالمطر،الأرضإحياءفيانا-5

صورةلثذهانيقربلأدهالكربم،الئرأنفيذكرهتكرروفدالتيامة،

TAI
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النباث،منهافأخرجالدارسةالأرضهذهاحبىفالذيالاماتهْ،بعدالاحباء

ممائهم.بعدالمونىإحياءعلىقادرعلبها،أنزلهالذيبالمطر

فيالعجيبةالآياثفجعل،وبعثهالانسانخلقبينربطثد،الكريمالئرأناق16-

ثمومنفالمضغة،فالعلئةالنطفةمنبها،يمرالتيوالمراحل،الإنسانخلق

والنشور،البعثعلىالباهرةالأدلةإحدى،باللحموكسوهاالعظامئكوين

.الاخرةفيالخلقوإحياء

هناكأنعلىدلبلبوم،كلالأنسانعلىل!عافبالثيوالبفظة،النومحالةإنا-7

وهذهاللوموهذا،الخلقلجميعبعئاهناكوان،الموتبعدأخرىحياة

ولميشاهدوهلمفالذي،الكبرىواليقظةاكبرللنوممثلاضربالْد،اليقظة

والاسثبقاظ.النومفيبومكلويعاينونهيشاهدونهمانظير،البعثمنيعاينوه

حين،لىاٍمنوفاةالنومفيولكنها،الموتوعندالنومعندالأنفساللهينوفىا-8

تسثيقظ،فلاعندهويحبسهايمسكهابالموث،عليهاوفضىاحلهاحانفالتي

مجيءبحينأنلىاٍالجسدإلىوبعيدهايرسلهابعد،احلهايحنلموالئي

الأحبل.

أقوىمن،الطويلةالمدةهذهنومهمبعدوبعثهم،الكهفاصحابفصةا!نا-9

ضربالفتيةفهؤلاء،الآخرةفيوالاحياءالبعثعلىالعمليةالقرأليةالأدلة

لمهيكماأجسامهموبقيتشمعا،وازدالواسنبنثلاطفاثةأذالهم،علىاللى

شيءمنهايُننصلم،وملابسهموشعورهمبحواسهماحنفظواكماننغبر،

علىقادر،الطويلنومهمبعدببعثهمأنعلىقدرفالذي،المدةلالكطوال

القيامة.بومالناسبعث

منبالثهوأعوذ،السبيلسواءلىاٍوالهاديالموفقوهو،أعلمئعالىوالالههذا
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اللهإلىالعملبهذاوانوجه،الفهموسوءالهوىفتلةومن،والعملالدَولفلتة

.والثوابوالأجرالقبولمنهراجيهْ،عزوجل

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى
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والمصادرالمراجح

ألهجانيةالحروفحسيهرنلهة

دارالمعرفة،العربيابنعبدالدبنمحمدبكرلأبيألالرأن:احكام

ناريخ()بدوناليجاويعلي:نحفيق،ببروث-

العربيالنراثدارإحياء،الغزأليحامدلأبي:الدينمحوماحياء

ئاريخ(.)بدون

بنمحمدأبوالسعود:الكريمال!رأنمزاياألىالسلمال!إرشك

.لبنان-بيروت-العربيالنراثدارإحباء،العماديمحمد

الطبعة،الاسلاميةللدهافةدارالقبلة،للواحد!:النزولأسا*

صتر.أحمدالسيد:نحقيق،ام849الثانبة،

ألدمفمفىأيولطبنبكرأبيبنمحمدالعدمهن:رليشالمونينا!م

نحني:،م،بيروت-دارألطلألهوزية،!يمبابنالمعروف

عهـالرؤوف.طه

الطبعةاهـ،454،بيروت-العلمثةدارالكنبللس!كي،الإ!هاج

العلماء.منجماعةتحفبق،الأولى

دارالجبل-المميوطي،لدينلعكلالفرأن:علوم!يالائقك

الحرسنالي.فارسعصام:نحنبق،8111،الأولىالطبعةببروت،

الثانلة،الطبعةدارالسلام،حو!،لسيدالنفسدر:ليالأساس

ام.989

حؤى،سعبدالاسلا!ية(:)الضالدوخههاالمنة!يالأساس

.ام699،الثالثةالطبعة،مصر-دارالسلام
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15

11

12

13

14

15

16

17

18

91

25

الذهبى،حسلينمحمدد.:والحديثالنلسيرفيالإسراليليات

.أم869الثالثةالطبعةمصر،-النموذجبةدارالنوفيق

دارالحيل-العسفلاني،حجرلابنالصحالهة:تمييو!يالاصالههْ

2i،الأولىالطبعهَ،بيروت iالبحاوي.محمد:تحقيق،ام

الطبعة،ببروت-للملاييندارالعلم،الزركليالدينلخيرالآ-:

IOA-الخامسة

الطبعةببروت،-دارالمعرفةالشافعى،إدريسبنمحمد:الأم

هـ.ا393،الثانية

الطبعة،ببروت-دارالفكر،الأددلسيحيانلأبي:المحيطاليحر

.أمiAl'،الئانبة

)بدونبيروت-المعارفمكتبةكئبر،لابنوالنهاول:أل!داية

.ناربخ(

دارالكنب6سبحانيمحمدد.:ألقرأننظمامثياليرهك

.ام499،الأولىالطبعة،ودارالمجنمع

،بيروت-دارالفكر،البخاريإسماعيلبنمحمدالكلير:الئار!خ

.الندويهاشمالسيد:نحفيق،تاريخبدون

النوفبفبة-المكنبةللفرطبي،:والآخرةالموئىأحوالفىألنذكرة

ئاريخ()بدونمصر

دارالكنبالمننري،عبدالعظمأبومحمدوالترهيي:النركي

إبراهلم:نحفبق،الأولىالطبعةاهـ،417ببروت،-العلمبة

الدين.شمس

مصر،-دارالمعارففطب،سبدالئرأن:!يأ!نيالنصو!ر

i lT.أم

592

http://www.al-maktabeh.com



21

22

23

24

25

26

27

28

92

العربي-دارالكتابالجيرجاني،عليبنمحمدلهنعلي:التصيلات

.الأبياريإبراهيم:نحقيقأهـ،504،الأولىالطلهعة،بيروت

الدكنورنالبف:والمنهجوالشريعةالفيدةفيالمنيرالنفسير

.ام199،بيروت-المعاصردارالفكر،الزحيليوهبة

الثانىَالطبعة،الذهبيحعمينمحمدد.:والمفسرونالئنممير

76i،نشر.داربدونام

يوسفعمرلأبيوالأسلأ!ي:المعاليمنالموطاليلماأشيد

الإسلامية-والشؤونالأوثافوزارةعبدالبر،بنعبدالالهبن

.البكريمحمود،العلويمصطفى:ئحفبقالمغرب

،المناويعبدالر،وفلمحمد:التعاريفمهطتمحىالققيف

محمدد.:ئحقيقاهـ،541،الأولىالطبعة،بيروت-دارالفكر

الدابة.

البسنىالنميميأبوحاثمأحمدبنحبانبنلمحمداشاث:

أحمدالدينشرفالسبد:نحقبقأم،759،الأولىالطبعةدارالنكر،

الفرطبي،احمدبنمحمدعبداللهابيالئرأن:لأحكامالعامع

طبعهأعادت،ايران-طهرانخسرو،ناصرانئشارات

ثاريخ(.)بدونبيروت-العربيالئراثدارإحياءبالأوفست،

الجوزية،قيملابنالفما!ي:الدواءصسأللمنالكفيالحوالي

ثاريخ()بدونبيروث-العلميةدارالكنب

بنمحمدبنجمدالرحمنالترأن:تثسيرفيألحممانالعواهر

)بدوقببروت-للمطبوعاتالأعلميمؤسسة،الثعالبىمخلوف

ناربخ(
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03

31

rv

33

rf

35

36

37

rA

93

04

،جوهريطنطاويللشيخالكر!م:ال!رأنتفسيرليالعواوو

اهـ.503الثانيةالطبعةمصر،-الحلبيالبابيمصطفىمطبعة

بالمقريزي،المعزوفعلىبناحمدالدينثفيالمقربزية:الخطط

اهـ.325مصر،-النبلمطبعة

السبوطي،الدينجصللإهاملطمثمور:التلممير!ىأسنثورالدر

i،بلروت-دارالفكر i r(.م

الكناليمنلهالدثلوالأحياءالأمواتأرواحمحىالكلامفيألروح

بكرأبيبنمحمداللبنشمم!الطماء:وا!والوالاَثاروالسنهْ

ببروث.-العلميةدارالكنب،الجوزيةفيمبابنالمعروفالزرعي

الاسد!ة،والشؤونالأوقكوزارة،الهرويمنصورلأبىالزاهر:

الأللي.معمدد.ئحث!:،Aا993،الأولىالط!هعة،الكويت

دارصالر،الهاشميسعدبنمحمدعبدالالهلأبيالك!رى:الط!الاث

ئاريخ()بدونبيروث-

بالمولفخاصةطبعة-دارسابق،سابقلسيدالاسد!ة:ألئالد

تاربخ()بدون

العربي،دارالفكرأبوزهرة،محمدالاسص:ألفقهفيالقوبة

ناريخ(.)بدون

حلاءمحمدد.:الاسلاميةوأسصمهاالتارتاصولهاالضيدة

الحيز؟فجر"والاسلاميةالعربيةللدراساثالنوميلمركز،إدريس

ناريخ()بدونالهلكلدارومكئبة،الفراهيديأحمدبنللخليل:الين

السامرائي.إبراهيمد.6المخزوميمهديد.:ئحفلق

وئاليفثرنيبالشيباليا،احمدالاماممسددترئبب:الربانيألالنح

تاريخ()بدونالتاهرة-دارالشهابالبنا،عبدالرحمناحمد
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41

42

43

44

45

46

47

48

94

بابنالمعروفاحمدبنعليوألنحل:والأهواءالمللفياللصل

نصرمحمد:ئحفبق،ام859،بيروث-دارالجبل،حزم

.عميرةوعبدالرحمن

النديمبابنالمعروفإسحاقبنلمحمدألالهرست:

.ام789بيروت-المعرفةدار

بابنالمعروفالزرعيبكرابيبنمحمدالدينشمسالثوالد:

الئانبة،الطبعةببروت،-العلمبةدارالكنب،الجوزيةالفم

Wr.ام

موسسة،أباديالفيروزيعقوببنلمحمد:المحيطالئاموس

محمد:ثحقبق،aأ604،الخامسةالطبعة،ببروت-الرسالة

العرثسوسي.نعبم

الخالديصلاحد.:أحداثوئحليلوقائععرضالئرأني:الئصم!

.أم899الأولىالطبعة،دمشق-دارالتلم

بابنالمعروفعبدالواحدبنعليالحسنأبيالئلر!خ:ليالكامل

.ام829،بيروث-دارصادرالأئير،

وثوهداكال!و-لنألئنزولضامضحئالقصالكفماف

العربي،دارالكئاب،الزمخشريعمرابنمحموداللهحهارالئأو!يل:

ئاريخ(.)بدونلبنان-بيروث

البفاءلأبيأدل!بة":وادفروىألمصدحاتليضمالكالات

،بيروت-الرسالةموسسة،الكفويالحسبنيموسىبنأبوب

.أم299،الأولىالطبعة

المدبنة-الاسلاميةالجامعةالححاج،بنلمسلموالأسماء:الكنى

محمدعبدالرحيم:ئحقيقأهـ،404،الأولىالطبعة،المنورة

.الفشقري
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05

51

52

or

54

55

56

57

oA

95

،بيروت-دارالمعرفة6السرخسيسهيلأبيبن:محمدالم!موط

أهـ.604

الألدلسي،عطيةابنلونيز:الكئا*تلسير!يالوثيزألمحرر

Iفاس،،العلميالمجلسئحفبق )r i i Y

-الجديدةدارالآفاقحزم،بنأحمدبنعليمحمدلأبي:المحلى

(.تاريخ)بدونالعربيالترا:لجنة:نحقيق،بيروث

مصر،-دارالسحمحوى،ممطدالألنم!:نزكيةفيألمسنخلص

9الأولىالطبعة Ar.ام

الحاكمعبداللهبنمحمدابوعبدالله:الصحيحينعلىالسندرد

الأولى،الطبعةأم،599،بيروث-العلميةدارالكتب،النيسابوري

عطا.عبدالفالرمصطفى:تحقيق

المكئبة،الفيوميالمفريعليبنمحمدبنلأحمدالمنير:المص!هاح

ناريخ(.)بدون،بيروت-العلمبة

سهيلعبدالباكي،فؤادلمحمدالفرأن:!للظالملهرسأ!صم

.ام759،الأولىالطبعة،باكسنان-لاهور،أكبدمى

بيروث،-دارالنكر،المقدسيقدامةبناحمدبنعبداللهالمقي:

الأولى.الطبعلأهـ،ا554

الفزالي،حامدأبيالعسنى:النَةاسماءفيالأسنىالمقصد

نحقيق:879،1،الأولىالطبعةكلبرص،-والجابيدارالجنان

الجابي.بسام

دمشق،-دارالنكرحماعة،بنإبراممبنمحمد:ا!رويالمنهل

.رمضاناالدينمحي.د:تحئيقاهـ،604،الثانيةالطبعة
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06

II

62

Ir

64

65

66

67

IA

بكرابيبنمحمدالئثزيل:أيواثو_أسنلةليالعليلالنموذج

البابيمصطفىمطبعةعطوه،ايراهبمونصحثحتحلَيق،الرازي

(61Ifا!اولى،الطبعةمصر،،وأولادهالحلبي i

المكئبةالجزرى،المباركأبوالسعاداتالآثر:غرييفيالنهالة

ومحمود،الزاويأحمدطاهر:نحفيقام،979ببروت-العلمية

الطئاحي.

الزرعي!كرأسلنمحمداللينشمم!الطيي:الكلممنالصييالوابل

ام،859لعروت،-العرصدارالكناليالعوزية،قيمك!نالمروف

سض.محمدنحن!،الأولىالطهعة

نبميةلابنوشفكها:ال!ود!أمراض

الثانيهَ.الطبعةأهـ،993القاهرة-السلفدةالمطبعة

الثانيةالطبعة6القاهرة-دارالاثمروقبهحت،أحمد:اللهانبياء

ام.849غمر،

عمربنعبداللهالدينناصرالنأويل:وأصرارالئنزولانوار

ئحتيق،لبنان-بيروت،والتوزيعللنشردارالفكر،الببضاو!ي

حسونة.عبدالقادرالشيخ

محمدالدينلمجدال!ز:ألكظل!لطانفليافمييزذويلحلأر

المجلس،المتحدةالعربيةالجمهوريهْالنيروزآبادي،يعقوببن

محمد:تحفيقأهـ،385،القاهرة-الاسلاميةللشوونالأعلى

النجار.علي

محمدد.الن!وية:والسنةالكربمالترآنضوء!ىا"سهياء،اتاريخ

.أمiA)الثالئة،الطبعةدارالاعثصام،،النجارالطيب

الطبعة،دمشق-دارالعلم،النوويزكرلِاأبي:الئنليهألظلأتحرير

الدقر.عبدالغني:تحلَيق،Aا4هA،الأولى
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07

71

72

vT

74

75

76

77

VA

بنعبدالرحمنللإهام:النواو!ن!رييشرحفىالراويندريي

تحتيق:،الرياض-الحديثةالرياضمكئبةالسبوطي،بكرأبي

عبداللطيف.عبدالوهاب

دارالصملعي-الئيعمراني،بنطاهربنلمحمدالحلظ:تدْكرة

عبدالمعيدحمدى:نحفيقاهـ،514،الأولىالطبعة،الرباض

السلني.

الطلعة،مصر-دارالسلامحؤى،سعبد:ألروحيةنرلهيننا

(7fb"6الخا i i.

عاشور،ابنالطاهرمحمدللاثميخوألتنو!ر:ألتحريرتفسير

.ام969،للنشرالنونسيةالدار

دارالعالم-،الخالديصلاحد.:وتطنيينوعل!،الطير!تضير

.ام799،الأولىالطبعة،بيروت

رضا،رشبدمحمدالمنار:بنفسيرالشهير:الحكيم6نالفرنفعمير

ناريخ(.)بدونلبنان-بيروت،والنشرللطباعةدارالمعرفة

مطبعةكثير،ابنعمربنإممماسيلالطم:ألالرأنئفسير

.ام569الئالئة،الطبعةالفاهرة،-الاسنفامة

العربيالنراثدارإحباء،المراعيمصطفىأحمدألمراغي:نلسير

.بيروت

محمودبناحمدبنعبدالالهالبركاثأبيهامللاٍالنممفى:نفسير

تاريخ()بدونالعربيهْالكنبدارإحياء،النسفي

سوريا،-دارالرشبدالعسفلاطي،حجرلابنالتطيي:تقريي

عوامة.محمد:نحنيقام،9A1،الأولىالطبعة
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81
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83

84

85
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87

AA

بابنالمعروفعليبنعبدالرحمنابوالفرج)لليس:لال!س

الأولى،الطبعهَام،859،بيروث-العربيدارالكئاب،الجوزي

الحمبلي.السيدد.:نحنبق

دارالنكر-العسمَلاطي،حجربنعليبنلأحمدالتهذطي:ئ!ب

الأولى.الطبعةام،849،بيروت

المنعمعبدلْهذيب،الجوزيةقيملابن:السالكينمدارجئ!بب

(.تاريخ)بدونالعلمبةالمكثبة،العربيصالح

اينالامامالصيدةشرح!يالنوا!ونصحيحالمئاصدنوضيح

ببروت،-الإسلاه!المكتب،عيسىابنإبراهيمبنلأحمدالئم:

الشاويش.زهير:تحقيقاهـ،654،الثالثةالطبعة

،الطبريجريربنمحمدألالرأن:أيناوولشال!هيانحامع

اهـ.504،بيروت-دارالنكر

لكرأبيلهنمحمدألدينشمم!:الافراحثداىالأرواححاد!

ليروت،-الطميةدارالكنيالعوزية،!يملهابنالمروفالورعي

ناريخ(.)بدلن

السندى،عبدالهاديبنالديننورالحسنلأبي:الممنديحفمية

،8691الئانبة،الطبعةحلب،-الإسلاعيةالمطبوعاتمكئبة

أبوغدة.عبدالفثاح:نحفيق

ناريخ()بدونمصر-دارالهديثريشي،عمرالايمك:ح!قة

دارالكثاب،الأصفهانيعبداللهبنأحمدنعيمأبوالأولياء:حلية

اهـ.554الرابعهْ،الطبعة6بيروثالعربي

الدارالسعودبة،البارمحمدد.:واللرآنالط!ليمنالإسمانخل!

ام.849،الخامسةالطبعةوالنوزيع،للنشر
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29

39

49

59

69

79

ثوفيق،محمد:الحديثوالطمألك!يمالالرأنلينالأنفسدليل

99الئانيلأالطبعةالفاهرة،-دارالسلام Aام.

أبوالنضلالنئالى،والمسعالطمالقرأنئنسيرفيالسيروح

)بدونلهيروث-العربيالنراثدارإحياهالآلوسي،محمود

ناربخ(.

ابنمحمدبنعليبنعبدالرحمنالئلسير:محمفيالممميرزاد

،بيروت-دمشىْوالنشر،للطباعةالأسلاهيالمكتب،الجوزي

.أم649الأولىالطبعة

دارالفكر-الفزويني،ابوعبداللهبزيدبنلمحمدما!:ا!نسنن

عبدالباقي.فؤادمحمدتحقيق،بيروث

الآزدي،السجسناليابوداودالأشعثبنسلبماند:داوالهيسنن

ئاريخ(.)بدونعبدالحميد،الدينمحي:تحقيىْدارالفكر،

العربيالئراثدارإحباءالنرمذي،عيسىبنمحمد:النرمذ!يسنن

ناريخ(.)بدونشاكر،احمدنحفبق،بيروت-

العربيدارالكئاب،الدارميعبدالرحمنبنلعبداللهالدارمى:ممنن

وخالدأحمدفواز:تحقيقاهـ،704اطاولىالطبعة،بيروت-

العلمي.

الذهبي،أحمدبنمحمدالدينيفسم!مامللاٍأفهلاء:أ-سير

نحنيق:اهـ،4اrالناممعة،الطبعة،بيروت-الرسالةموسسة

نحم.محمدالأرلا،وطهشطب

مكئبةالنسالى،لممننالسموطياللينثكلالحافظشرح

عبدالنثاحئحفيق:أم،869،الثانيةالطبعةحلب،-المطبوعات

أبوغدة.
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الإسلاهي-المكتبالحنفى،العزأبيلابنالطحاوية:العفبدةشرح

4lالئامنة،الطبعة،ببروث 9 A،العلماء.منجماعة:تحتبقم

دارالمعارفالئفنازاني،الدبنلسعداسم:عمليالمالاصدفمرح

م.8191لاهور-اللعمانبة

العلميةدارالكتبالبيهفي،الحسينبناحمدأبوبكر:الايمانشي

بسبونيمحصدثحقثق:أهـ،041اطاولىالطبعةببروت،-

.زغلول

البسئي،أبوحائمأحمدبنحبانبنلمحمدح!هان:ابنصحهح

99الثانبة،الطبعة6ببروت-الرسالةموسسة r،شعيب:ئحقيقام

الأرناروط.

البخاريإسماعيلبنمحمدللاعامال!خاري:صحيح

.د:ئحفبق،الثالثةالطبعةام،6879ببروث-للنشركثبردارابن

البغا.ريبمصطفى

الححهاجبنمسلمللامام:النوويالامامثشرحمسلمصحيح

الطبعة،بيروت-العربيالنراثدارإحباء،النيسابوريالقشبري

هـ.ا29rالثانبة

دارإحياء،النيسابوريأبوالحسينالحجاجبنمسلم:ممملمصحيح

فؤادمحمدتحقيق(،تاريخ)بدونبيروث،-العربيالتراث

عبدالباكل.

العلمية-دارالكنب،السيوطيالدينلجصألحللظ:ط!الات

4،الأولىالطبعة،بيروت 5 r.اهـ

السابعة،الطبعة،دمشق-دارالقلم،الغزاليمحمد:المسلمغيدة

أم.989
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114
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النراتمكنبةشاكر،احمدكئير:الينالحفطعنالئلسيرعدة

ناربخ(.)بدرنالناهرة-الاسلاهي

بناحمدالنيندائمهابالالفظ:اشرفثصيرفيادحد!عدة

للد!ئمر-دارالسيد،الحلبيبالمممثنالمعروفمحمدبنيوسف

الدعم.السيدمحمد:تحفيقام،87i،الأولىالطبعة،اسئتبول

الحقشمسالطيبلأبيداود:ابيسننشرحالمعود!ن

الحوزيهْ،كيمابنالدينشمسالحافظشرحمع،أباديالعظيم

ببروت.-العلميةدارالكتب

العسفلاش،ححرلابنال!خاري:صحيحل!مرحال!هار!فئح

عبدالبافيفؤادمحمد:ئحعَبقاهـ،937،ببروت-دارالمعرفة

الخطب.اللينومحب

حجربنعليبنلأحمدأللخاري:صحيحلاث!رحال!اريفنح

فوادمحمد:نحقيقاهـ،937،ببروت-دارالمعرفة،العمقلاثي

الخطيب.الدينومحبعبدالبا!ي

محمدالنفسير:محممنوالدرابةالرواية!نىي!العامعالفديرفنح

ام.839ببروت،-دارالفكر،الشوكانيمحمدبنعليبن

الطبعةجدة،-الضياءمكنبة،المجذوبمحمدالايمك:!في

.ام879،الأولى

الطبعة،دمشق-دارالئلم،الخالديصلاحد.:الايمكظكللي

.ام499النالنة

الناممعة،الطبعةدارالشروق،قطب،سيد:القرأنظكللي

.9 Aام.

المداويْ،عبدالر،وفالصفر:العاهعشمرحمحىالمديرليض

اهـ.356ايأولى،الطبعةمصر،-التحهاريةالمكتبة
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125

121
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123
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126

والتوزيع،للنشردارالمجتمع،الزندانيعبدالمحيد:الئوحيكشال!

م.8791،الثالثةالطبعة

الفد،-رالسلفبة1Lا،الخراسانيمنصوربنلسعبد:السننكنال!

الأعظمي.الرحمنحبيبنحعَبق:م،8291،الأولىالطبعة

نبمبة،ابنالإسلاملشيخالتنسير(:)نينبمهةابنورسملكئب

)بدن،فاسمعبدالرحمن:تحقيقالسعوديهْ،-تيمبةابنمكتبة

تاريخ(

نبمبة-ابنمكنبةالفه(،الينيمطابنونناوىورساللكش

ناربخ(.)بدونفاسمعبدالرحمن:نحقبقالسعودبة،

،التهانويعليبناعلىمحمدالفنوان:اصطلاحككشاف

.بيروت-دارصادر

عبدالالهبنمصطفىوالننون:الكئيأسامىعن!ونكشف

.ام439،المعارفوكالةبعنايةطبع،خليفةبحاحسالشاير

منظور،بابنالمعروفالفضلأبيالدينحهماللكلد!:لمملن

الأولى.الطبعة،ببروت-دارصادر

الهيثمي،بكرأبيبنعليللإمامالفوافد:و!علزوالدمعمع

ببروث،-القاهرة-العربيودارالكثابللتراثدارالريان

اهـ.!ا57

جمعالحرانى،ئيمبةبنعبدالحليمبنلأحمدأشاوى:معموع

الطبعة6السعودلهة-تبميةابنمكتبة،الحنبليعبدالرحمنوترئبب

أهـ304،الثالثة

-لبنانمكئبة،الرازيبكرأبيبنلمحمد:الصحاحمخنار

خاطر.محمود:تحقيقام،599،بيروت
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912

013

)rا

I rl

133

134

135

موسسلأ،الشيبانيأبوعبدالاله،حنبلبنلأحمدأحمد:الاماممسند

ئاريخ()بدونمصر-قرطبة

مصر،-دارالمعارفقطب،لسيدالقرأن:فىأشماهةمشك

rAl.اهـ

أبوحاتماحمد،بنحبانبنلمحمدالآمصار:علماءمضاهير

.م:نحفيق،9591،بيروت-العلميةدارالكنب،البسنيالنمبمي

يشهمرفلا

الكنانيبكرأبيبنلأحمدماثه:الينزولدفىالزثاحهْمص!هاح

محمدئحفلهق:،الثانيةالطبعةاهـ،304،بيروت-دارالعربية

الكشناو!ي.المنئقى

الخالديصلاحد.ألكريم:ألترأننيالسالهتين!صصمع

.9891،ايأولىالطبعة،دمشق-دارالفلم

البغويالنراءمسعودبنالحعمينمحمدأبي:التنزيلهعالم

خالد:نحفلق،م8791،الثانيةالطبعة،ببروت-دارالمعرفة

.سوار

دمشق،-النرئيمطبعة،كحالةرضاعمرأسؤفين:معثم

TIiov.

دارالكاثب،الأصفهانيالراعبالفرأن:ألفظمفرداتمعم

)بدونالمرنضوبلأالمكنبةنشر،مرعشلينديمتحقيق،العربي

ناربخ(.

زكريا،بنفارسبنأحمدالحسين!أبي:اللغةمق!يسسعم

الإعلاممكنبمطبعةالأسلاهي،ا!اعلاممكئب-اللشرمركز

.اهارونعبدالسلامثحئيقاهـ4046الامملامي،
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137

IrA

913

45I

141

2f(

fr(

144

145

العحلي،مكثبهَصالحبنعبدالالهبنأحمدللإهامالثماث:مصول

عبدالعليم:نحالَيق،ام859،الأولىالطبعة،المنورةالمدينة-الدار

.البسئوي

أحمدبنمحمدوالأصار:ا!الاثمحىأسهارالتراءمص!ة

الطبعةاهـ،404ببروث،الرسالةَموسسة،الذهبيأبوعبدالله

.مهديصالحالأرنا،وط،شعبب،معروفبشار:ئحقيىْ،الأولى

العربي-التراثدارإحياء،الرازيالدينفخر:الفمفى

الثالئة.الطبعة،بيروت

الزرعيبكرابيبنمحمدالدينشمسدة:"دارمئتاح

ناربخ()بدونببروتالعلميةدارالكنبالقبم،بابنالمعروف

حوىسعبدوالربالين:الصديئينهنازل

(fb،بيروث-دارعمار i A i.

الزرفانيعبدالعظبملمحمدالكرأن:محومفىالصف!مناهل

مكتب:تحقيق،ام699،ا!اولىالطبعة،بيروث-دارالنكر

والراسات.البحوث

نومسوك،عبدالالهللدكتورألفيدة:فيالشوكلألىالاطممنهح

.ام499،الثانيةالطبعة،بيروث-الرسالةموسسهْ

الشنفيطي،المختارأحمدبنأحمد:خليلادولمنالطلمواهب

الثانية.الطبعةأهـ،893،بيروث-دارالفكر

التراثدارإحياءايأصبحي،انسبنمالكأبوعبدال!ه:مالكموطأ

ناريخ()بدونعبدالباقيمحمد:تحقيقمصر،-العربي

احمدبنمحمدالدينشمسللإمامالرثال:نقدفيالاغدالميزان

أم،599،الأولىالطبعةبيروث،-العلمبةدارالكئب،الذهبي

عبدالموجود.وعاللمعوضعلي:تحتدق
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بافماإسماعبل:ألمصنلينوأئارألمؤلليناسماءفيالعارفينهدية

.ام519،اسئانبول-المعارفوكالة،البغدادي

الطبعة،عمانللنشرالمناردار،الخالديصلاحد.القرأن:هذا

.ام399،الأولى
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الاَياثثهرس

الهحيانيةالحروفحس!يمرن!هة

لسورةاااتلآا

ال!درةويُمِمثُيُخيِىأئذِ!رَبِّيالنرَاهِيمُفَالَ"اِذ

.."وَامِدتُاخىِألَافَلآ

المؤمنونلاَبَهناوَأنكُنمعَناخَلَفناكُنمايمَا+أنَحَسِفنُنم

11ئُز-لنَ

النحلئت!كرُونَ"افَلاَيَخق!لاَفمَنيخثقُ"فَمَن

اللفرةوَهُنمدِ!ارِهِنممِنخَزخواالذِ!نَإلَىنَرَ"الَنم

005لُوث

الحديدالُلُو!هُنمتخفمَعَأنأمموالِلْإينَيَأد!!ثَنم

.."فحَ!مِنَنَزلآوَمَاالئهِلِذكرِ

التياهةأنمَوُلَى!يُخيِيَألقعلَىطِادِرنَلكَ.الًنم!

ألكهفوالزفِيمفكَففامنحَاليَانْحَممنتَ"أنم

ى!أنلِئيةُأوَىإِذعَ!فا،أيَثِنَامِنكَ!لُوا

رَخمَةلَلنث!مِنأبتَارَبفَالَئَالُوافكَهفِ

..!رَشَدًا،أمزنجَامِنلَنَاوَهَفنئ

يونسيخربخوَمَنوَالأَ!صَارَال!شغَيَمبهكُأمْن6

انحَىمِنَأنمَفثَؤيُخرِجُانمَفمثمِنَفحَن

النحلأيانَلَاثنعُرُونوَمَاأخيَاءغَنرُافِواتِ

503

الآ!ةرفم

V a A

I I a

17

243

16-17

04

vi- i

31

21

الصثحلأ

III

04/7I

35/125

27

112

256
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لسور)الآياثا

يسمَنبينذِرَمُههن،وَثُزأنذِكزاِلاهُوَنأٍ

انكَا!ر!"غىأنفَولُوَنحِ!حَفاَ.

لاطر.."ىُؤاتثخِذوةمحَئؤلَغُألفميطَانَ"إن

النساءالالُمبهنمظَالِمِيفمَفِكَةُنَوَ-ناهُنمالذِينَ"اِن

الآعرافلاَغهَاوَاسئَن!رُو)بِأيَينَاكَذْلواأئنِينَ!إِن

.."لَهُنمُ:.

الألعامأنحَيْيُخرِجُوَالنوَىفحَ!نفَاب!الئهَ"اِن

.."فحَنمِنأنمَفثِؤنخرِجُانمَفتِبن

عمرانالوَاخنِلاَفِوَاكلازضِالشنؤاتخَلقِ!يأِنْ

الأقَيب"لأوبي!كاتوَالئهَابىالنل!

!!يغؤلَةقانَلِمَنتنِثرَىناَلِكَ!ي.اِن

شَهِهدةؤفوَالشنعَأنئَى

كهـصاءفوَمُهِغبلنييَفديأنتُؤأنَبَذآ"إِن

.."فمُؤمنبنَُ+ُ

الالمماننَانلِ!أنشَاجنُطنةبنالإلممَانَخَلَثمَاأِنا

ألنملالمئمْوَلاَنُمنبعُأنمَؤلَىتعنبغلاَ"إئهَ

..!الذعَاة

نطراللةفالَمَاءُاِنْكِلإهِمِناللهَ"أِلتايخشَى

غوز...!يز

البترةغيخَابطؤفِى!ريَهمخىمَز+اؤكَالإي

"..فمِهَاوسٌ

603

ة4Vرفما

79

45

59

591

08

28

925

الصالحة

132

IVA

IAI

256

145

133

37

v I I

014

145

77

http://www.al-maktabeh.com



لممورةالآياتا

الأنعامنُوزانهُوَمَطتَالَاخدَئَاهُمَيناكَلنَ.اوَمَن

.."النْابفِيبهِ.5

ال!يامةبالَىظِامَهُنَغنعَالنا،لممَلن"ايَخَمسُ

!تَانَهُ"نُممَؤ!(لطديذَعلَى

ال!امةسُذى"يكركأنالاِلممَلنُ.يَخمسُ

أللفرة.."بِالاخِرَ!أِاللئنيَاانحَياة"افننَزؤا

الألعاموَالأزفىَالمئمَؤاثِخَلَ!الْذِيلِلهِ"فحَمذُ

الومسَخال!ا!دبهيرُيَاعَالرٌيزسِلُالْذي"اللْهُ

ويغطُهُيَاثمَاءُكَيفَالشماءِفِينَيمافبُطُهُ

الزمرلَنممَوبُهَاؤأئئيجينَا!ةلنُسَينَطَى"اَلفهُ

منامِهَا...بينَمُت

الألعاملَهُيكونُأسْوَالآزف!المئفاوَاتِ.طَ!

005ولَذ

الرحمنيَناِنَانِ"لاَبَررَخٌئفمهُمَا

عمرانالفيالئهَازوصلُوببئالئهَارِ!يالفيلَلُولِحُ

ولَخرِبخفنئثِمِنَفحَنوتُخرِجُالئل!

...أنحَيمِنَأننفتَ

الأعراف.."بِأ!لأبمامُوسَىبَطهِنممِنبَغتَاثُمْ

المؤمنونرَثثالَأنمَؤ!أحَل!هُنمحَاءَإذَا"حمى

"..نِيازبىُ

يوسفوَمَاكُنثَاليكَنُوحِطِانقَيِالنهَاءِبن.ذَبكَ

.."لَدَ!هنم
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لسورةالآياتا

عرانالكُنتَوَنابَي!نُوجطِأنفنيِ!نهَاءِمِنه!بَذ

..!أفدًفُىين!ونإذلَدَكهنم

التوبةعَذَاليإلَىيُرَدفنثُئممَر!لَفنِئمببهعَذِّيهُنم

لالُسكُنمعلَىنَممئمُواتاوٌودَخَفتُنمقذَا

ء??.إلَخَفة
.."طثهَةمُهَاركةاللإغِ!مِن

النْفورِ"لِينُ!رَبَئِا

فمَيةإلَىالذاعِييَذعُيَونمغهُنمفَنَو"

.."نُكُر

سبنِ!فكَفف!يأذَأبهنمعلَىفَضَرَئَا

...!ذا

وَمَنيَاثنتَى،وَلاَيضِلقلاَفدَايَانْهَعَفَتن

ضَننامَياثتةلَهُلَإِننِنرِيعَقأغرَفىَ

بِألِؤحَادَمكَزوامَاسَفتاثالفهُكلَوَفاهُ

05.انظَاييِسُوءُنِزكقَ

أثَارِهِمَاعلَىنَارلَذانَدنغكُثامَاتلِكَقَالَ

إيييثير

الئمر

غفراشَنَقوَأحفَثماالثَنَفناهتئا!الُوارَ،شَا

ناكُرَننَاطنوكلا..!

الهائهة.."يَغتعهـنمثُئميُمِينُكُنمثُئم!خيكُنمالفة!

عمرانالنُؤئوقَوَإلْناأنمَؤتِذَيئةُنَنمبىممُل

أنئِيَامَه.."نؤمَ(حُورَكُنم
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الاَيات

مالُوذانلنظَهُنمجالُودُهُنمنَضِغثكلُئمَا

غَرَهَا.."

لَاخيَاكُنم6ناأمؤَوكُننُنمكاللْبماتننُرُونَكلَيفَ

ااونى1انمَؤية)!أنمَؤتَبيهَايَذُوثُونَ!!

ان!غثِيَؤآأِلَىألئهِكِنَال!!يلَيثئنم.لَقَذ

أنهَغثِ.."ايَؤمُ

يَزهَقُوَلاَوَزِيل!ةأنحُممشَأخستُوا،لِلًنِى

فَتَز.."ُحُوهَهُنم

.."مَينَابندَةلبما!لِنُخيِىَ

وَهُنمئَاخذُهُنموَاجدَأصَفحَلأإِلأيبهظُرُوِنَفِا

أئهُاِشرَالِيلَبىِعالَىكَنَئَاذَلِكَأثلِ"صِظ

ثِيفَسَلإأؤنَنمينَنشاكفرِثَمَلَْ.

005الآزفي

مَايَطمُلإِذنِهِاِلأغِدَهُيَفنالَعُأئذيذَافَيق

.."خَفنَهُنموَمَاايليهنمَْ.-

وَفوَالثىأؤنَكَرمِنمنالخاغبلَئَن

.."طَيهلأحَهَاةلَلَنُخابئَهُ"ءبن

نُخرخكُنموَمِتفانُيلُكُنموَلِيفاخَلَثماكُنم9مِتهَا

!أخرَىئارَة

ئُئمنُطنَةمِنثُئمتُرَالبمِنخَلَلكُنمائذي"هُوَ

...طِنلأيُخربكنمثُمْعَبَممِن
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لسورةاياتلاَا

الأصافظُهُوليهِنمبنأدَمَقيبنرَ!كَأخَذَ.وَإذ

.."ذُزيثهُنم

أليئرةتخيكَنفأرنجيرَثإِوراهِمُكَدَ"وَإِذ

0011فمَؤلَى

الهنر!ألطيَامُرممُنماللْةلىلِفؤب!مُوسَىفَالَ.وَإِذ

..+طرَ!نَذكحُوا

ال!ئرةنَرَىحمىلَذنُؤفِنَلَنيَانوشىهفتغؤ%ذ

...جَفرَإالئهَ

الب!رة..!بخز!ن!لِمِننَغيئَئنم.وَإِذ

النكوبرزُوّحَنأالنالُو!هُ"ذإِذَا

ألنحلاللهُلآيَفعَثُأيمَانِهِنمحَفدَ"وَأفسَمُوا!الله

005يَفوتُمأ

النكهوتكَالُوالَؤانحَقوَانلَهيَالاَخِرَةَالِذارَوإِلأ

اللْهَؤأنْلِيهَارَ!يَلآأئيَةالشاغة"وَانْ

!ر"فِيمَنيَنص

مِتننمظَلَمُواالن!ينتصطِدَنلاَلِنتَة!وَائتُوا

..،خلائة

سَخانافَمثيزالريَاحَازس!أئذِي.ؤالثة

.."مَيتبالَد!ى!سُثداهُ

لالُعمكُنماخرِحُواأنلببنم!امبطُوا+وَأنمَمِكَةُ

..+فهُونِاتتَنُغزَونَأنيؤمَ

.."!ض!بيموجُيَؤمبهذلهَضمَفنمؤلًركتَا
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لممورةاياتلاا

اللرثانفخغوزا"ؤحِغزابَززَفاندئَئمَا"وَهَكلَ

الئيامةنَاظزإةرَئهَا!ىنَاضِرَأ،يَؤمبهذ"وُهُوة

الأصاف.".كا!نَلَمْاصَتاهُوسَؤخز

عمرانالمِنئئنمالَذئيإمنزبيلَلقِيأِلَى"وَرَسُولأ

زبهـنم..+مِنلِآية

غانر..+لَكُنمأسم!مياذعُونِيرَب!نم9وَالَلَ

الثصصحئبعَ!بِهنَضرُتئُصّطِ،خنهِؤئفت

الاممراءلفْوَرُفَاءناضاناكُئافيَاؤَئالُوا

حَدِيذا"خَفئالَمَفعُوكنَ

العائية،555

نَمُوثاللئيَاحَيالتَاإلابيَمَا"وَلَالوا

0005وتَخهَا

ألانمورى.."أنرِنَامِنرُوخااليكاؤخئما5وكَنَلِكَ

عمرانالالنإسَ!وِلِ!يكلِلُواائنِينَنَخممَهَن.وَلاَ

.."أفوَاءنا

ابراهيمغَالِلأعَفايَغمَلُاللْهَؤلأئَخسَهَنْ

.."الطابمُونَ

الثصصهُوَإلأأِلَهَلاَأخرَأِنفاالئهؤَلاَئَذئاُمَعَ

..+اِلأؤخهَهُفالِأثنيةفذ

الاسراءاِلألانحقالئهُحَزمَفئبىالئنسَ.وَلاَئَفنهنوا

ال!هثرةأمؤَاتألفهِسَ!هيلِنجياُفتَلإُؤَلاَئَثُولُوالِمَن

ناثمعُرُونَ"!وكَكِنأخيَاةلأ

r%ا
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لممورةاياثلاا

ممهالَهُ!نبنَلِمَناِلاْغِذهُالفمْنَاعَةُئَننعُ.ؤلاَ

المؤمنونطق.."مِنسُلاًلأمِنالإسمَانخَلَخنا9رلَئَذ

البترةاقيالىِأوجمييَاحَيَاةفبممَاصِني5وككُنم

ضلونة"لَفكُنم

العمعدةفطالب!ونَبلئَىفطا-منَ"وكنُنبتنهُنم

يزحِ!نَ.لَفهُنماكفَرِ

اثلالأنندِفةُكَلَرُواالْنِمنَيدوَفىإذنَرَى!ولَؤ

.."وَأذبَرَهُنموُموهَهُنميَضنريونَ

الحعمِنانحَ!أئةانغِاونؤاأئن!ين"وبهيَفمَ

.."زبكَ

للارف!ئوبى"فِىمَن:انمتُْ"وَنا

الرصمتَاغ"اِلأالاَجمرَةلِياللئفافحَياةُؤَفا

ضملتانإخَفمِعَةالأزضَاكدَئَرَى!يَثِهذَبن

..!ؤرَلمثاهنزتأنمَاءَعَنهَاألزكلتَا

ألمؤمنونيهقُون"يَؤمأِلَىمذغأبهِنم!دًؤَمِن

الحعالمئمَاءِهِنَخَزفَكَلظكاللْه!اثنرةؤَمَي!

بيالريحُلإِنَنويأؤَالالثرُ!نَخطتُهُ

شحِ!+مكَان

النساءهَفنمُنَعَزَاؤُةمئَعَئذامُؤنجتا!خملؤَمَن

...ثيهَاخَابذا

يسإنىالأخذاثمِنَهُنمفَلإاالمئورِلِي"وكُلِخَ

يتمبلُونَ!زئهِنم
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لممورةاياتلاا

الزمرالممئعوَاث!يمَن!صَكِلَالمئورِلِي+وتُلِخَ

.."الأزفىِلِيوَمَن

ألحج)نيُخيِيكُنمثُئميُمِينُكُنمئُئمأخهافنمالإ!+وَهُوَ

لَكَنوز"ا،سمَانَ

الأنعامحَرَحئنممَاويَطَمُكالليلِيتَوَناكُنمالذِي"وَهُؤ

.."بالئهَارِ

الأعرافندَفيلفَنَيُمثنزاالرياحَيُزسِلُئذِيؤَهُوَ

.."رَخمته

الاسراءأفرِم!قالزوحُفُىالرْوعص.وَيشَألُونَكَ

إ!!اَلِيلأ"أنعِفمبنَاوثبئُنموَمَارَئي

مريمأخرَجُنممَوفَلِذَامَامِتاثممَانُ"ؤِ!ئولُ

النملبيمَننَالَزِعَالصئورِبيئمغُ.وَيَنمَ

...ايآزض!بيوَمَنالشَوَات

اللعرفمُطنكِئة"الئنسُأيئُهَائَا

الأنلالولِلزشولِبنهِاسئَ!يلواأمتُواائذينَأيهَا*يَا

.."يُخ!يكُنمبنادَعَاكُنماِذَا

الماندةالثنمَاءَعَنئمنالُوالاَأممواالْنينَ"يايلَأ

نَسُؤفُنم.."نغُنُلندَإِن

الحجفهَغمثمِنَرَ.يب!ىكُتنُنماِنالئاسُايهَاكا

005نُرَالطبنخَلَنتَدُنملَفا

النعرلِحَيَبي"نَدْهتُيدَ!شَ

ابراهيملِىالثْابِثِبِفنَودِأمموافنِينَالفة!يميث

...الاَخِرَةِوَلِيالئمنيَافحَياةِ
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لممورةاكاتلآا

الصفوَالنهُالنإبنؤاهِهِنمنُوزبيُطبنُوا"يُريدُونَ

.."نُويىهمُتِنم

النحل005تنممهَاعَ!نُعَلإلُتنسكُلتَثِىيؤمَ

النلأرعاتالرْالفة.ثئتفهَاالزاملَةُ،نَزحُدُيَؤمَ

المعارجفئفنمميرَاعنهاالآخذاثِمِنَيخرُمُون!يَؤمَ

يُوفضُونَ"نُصسُإنى

-نمقنلِكَلهِفحَفىالصْفحَةَيَشمَ!نَيَؤمَ

أنخُرُوج"

الن!مافوَاخا.لَنَثُونالمئورِ!ييثنَخ"يَؤمَ

الزلزلةأغمَالَفنم.لِفرَؤاأيثنثَفاالئام!يَممئرُيَؤمئذ
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هرن!ة

.12

.13

الأحاديثالهرس

ألهعانيةالحروفحسي

الحليثطرف

....طوولأ!ضدالةوهو!ال!را!"ائيت

...+بياسر!ليلةموسىأنيت

شهدثماني!مرهفيالمؤمنا!عداذا3

منكالالهلليشصأحدكمتشهد")ذا

..."اربع

هلكانيالئاهاالمؤمنروعخرثت.فيا

اللةيلول،الجنةالعنةأهلدخل.إذا

0005وتعكلثهارك

...!خضرطيرثو!لىارواحهم3

..."صلحثاذامضفةالعممدليانألا0

بصرهشخصماثاذاالإنسانتروا"ألم

....عطصضماثاذااحدكم.ان

...امهلهطنلىخلنهيعمعاحلكم"ان

...*العمعةيومايامكمالضل+إن

ال!مر"نهعهئُلهضاذاالروح+ان
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ال!خاريصحهح

مسلمصحيح

ال!خاريصحهح

أل!غاريصحهح

أحمدمسند

مسلمصحيح
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.14

.15

.18

.25

.21

.23

.27

.28

الحديثطرف

وثولىتف!رهليوضع)ذاالمد")ن

0005اصحلا

منأي!طاعثيكاناذاالمؤمناليد.)ن

0005الدنيا

....ممكة+يمه!ضلأاالمؤمن.ان

حينوسلمعليهاللهصلىالالهرسول"أن

خيهر....غزوةمن

!س.ألنرأنوهياللها،شىءلكل"ان

اللمرهذانرونكمار!كمسترون"ألكم

منعدهيرىحنىثطن!ى!ئ!ضلم"إله

اليومليلاممتترههيعلىلهفلن.أول

...+كيرفييفه!وماليص!ك.ألهما

..".وكالنوهوسدر!ماء"انكسلوه

....مسد!ليعانلألىأدذيدله.الحمد

..."الأطيالننخة"الراثلة

....العنة!ددنهرلهلرلم!عي"الشهداء

السراجمكلفطأثردهـييأر!عة:+العالوب!

..."هر

الرحمن!العهناصهضلطن"ال!ولي
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.3

.3

الحليثطرف

نولاها...+وألتنالمميخلالتألت.أللهم

...+هـيىر*الئرأنامعل"اللهم

....المعكةنحضره+ألميت

....ال!نةوأهلالموثاخو"النوم

..."وأحياأموثاللهمئاسمك

..."ثنهيوضصرسْلاسمك

غريها...7ومميعودكريهاالامملام"لدا

عو14كالحصيرالمالوليعىالنئنتعرض

..."سدا

...+هذافيفال:ال!نةألىكا*لهيالنحتم

الاأحديسمعهفلاالصورنيينالخئم

0005اذنهفيالشهطلنبالرثلذي

00011أليانيرثلينالليلة!رايت

ركنالىياويكلنلتدلوطاالاله"رحم

0005شليد

..."فيهينالخكرن

..."النفم!دالصوروصاحيأيعمكليف

الرطننشروندالساعةلننوصأ

ثو!هما..05

....اللةثعللهأحداخوألكمأصيي!لما
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لمصدرا

مسلمصحمح

أ!المسثدرك

الصحيحهن

ماثهافهسنن

أفولدمعمع

الليخار!صحهح

الهخاريصحيح

ممملمصحيح

ممملمصحيح

صانابنصحيح

مسلمصحيح

أل!خاريصحيح

ال!هخاريصحيح

الهخاريصحيح

للحاكمالمسئدرك

النرهذيسنن

الهخاريصحيح

المسندركءلمحأ

الصحيحين

رفم

لصالحة

927
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252
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.46

.94

.51

.53

.55

.57

.58

.95

الحليثطرف

...+ارك!نالنلخنهن+ما!ن

ف!واهاللطرةعىوولدالامولودهن"ما

رلىاذكرلاوالذيركهين!كرالذي+مثل

والعدمالهد!منولاللهكدتيما"مئل

0005عهثكمثل

....بهأح!لهوموقااحهافن

0005!الإذابراهممنكالئمكأحقثحن

ال!نةفمعرفييط!طمرالمؤمنتعممة

...محنمسصلهروألتنعم

كنتماله:فينالوالكالرالمنف!.وأما

0005نلول

لعدوسلمعليهاللىصلىالرسولؤفف

...+لهـرمعركةمنايامثحة

يهفون"يرم!ىخضراعليه.وبملأ

الحععيكماللهلوضدالناسأيها.يا

ارواحنا....قهضاللىإنالناسيلايا

..."منكممراأريكمالىثابر،نا

..."محنسهاصالرا!دت)نعداللاا

...+علطماتماعهـمأكلييعث

318

المصدر

الهخاريصحهح

مسلمصحيح

الهخاريصحع

صحهعممملم

الزوالدمعمع

اليخار!صحيح

احمدمشد

مسلمصحيح

الهخلريصحيح

Zمعملمصص

مسلمصحيح

مسلمصحيح

موطأمالك

النرمذ!أممنن

داودأبيسنن

مسلمصحيح

رلم

الصالحلأ

M
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طر!الحلهثما

...نيعمسونالنارمأالمؤمنون!خلص62.

..."الدينالاذنيكلللئميئقر63.

r I i

المصدر

الهخد!صحهح"

ممملمصحيح

ر!م

الصفحلأ
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الأ!مفهرس

الهحاليةالحروفحسيمرني

العلماسم

أد!!)وراهع64ْ

الزثاجالسر!بنمحمدلنإليراهيم65.

ادععدىمسدمبنصلأحلهناللهعيدبنأحمد660

0 Ivح!ييبنمحمدبنزكريالنفارسلنأحمد

الئزوبنى

التهعلاءالهنألكربمعيدلهنمحمدلنأحمد680

السكندر!

لأبوالمصوفالدريمىالحسينىموسىبنأيولي960

الكثويال!الاء

لالراغبالمكلوفألمفضلبنمحمدلنالحسين750

الأصفهلأيي

70 Iالممياريمهديبنالتحمببنالئاممم

الأسديعمروأبوعمروببنالمنهال720

35 0 0 Vالرياتاسماعيلبئعمارةفاح!يفأ

ألئميميالمازنيثطةلهنهعذبنناشيبن74.

الأممديالنعودابيبنعد753.

الأندلسيعليةبنغلأليبنالحقجمد76.

vv.واضحلهنالم!هاردببنالدعهد

رفم

الصفحة
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العلماسم

غيللننحمدلناللةعهد78.

ايهيدلسيغلأ*ينحزمبنسيدبنأحمدبينعي97.

حمزإالكسميبنمحى.8.

الواحدعهدبنالكريمعدلنمعمدبنعي8.ا

العزري

بنالئكرعيدبنالئمأليمحمدبنالطاهرمحمد82.

عاشور

الرازيالئكرعيدبنلكرابىلنمحمد83.

الأصنهالىمسلمابولحربنمحمد84.

النهالويمحيبن8.ه

الفرظيأسدبنسليملنكعيل!محمد86.

عليبنالعارلينتاجبنالرووفعيد87.

المثاو

.ْ AAاللهثينمألهىبنالرحمنعدلنفع

النوويمر!لنشرفبن9.8

زيل!بن!نبنمينبن59.
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